Útmutató habilitációs pályázat összeállításához
(2013. július 1.)
1./

Előfeltételek 3.§ , ezen belül különösen:
- egyetemi oktatásban 8 teljes félév oktatása (graduális kötelező, elektív, fakultatív, vagy
Ph.D. kurzus, vagy egyetemi akkreditált továbbképző kurzus) a szakmára jellemző átlagos
óraszámban
- tantermi előadások 3 éve (min. 2 előadás/félév)
- Ph.D. oklevél keltétől 5 év a DHT nyilvános eljárást elindító határozatáig
- a habilitáció területén szerzett szakorvosi oklevél keltétől 5 év a DHT nyilvános
eljárást elindító határozatáig
- A tudományos szakterületi besorolás a megjelent teljes tudományos
szakcikkek témája és módszertana alapján történik. A klinikai vagy elméleti
szakterületre való besorolás a közlemények témái alapján történik. Ha a
pályázat kísérletes és klinikai szakterületeken írt munkákat közel egyforma
mennyiségben tartalmaz, akkor a két szakterület publikációs küszöbértékeinek
számtani közepét kell alkalmazni. Klinikai kutatásnak minősül a klinikus által
az emberen végzett tudományos megfigyelés vagy kutatás.
Az MTMT (adminisztrátor által láttamozott*) adatai szerinti:
- összesített hatástényező (IF) eléri a 2. sz. mellékletben megkövetelt értéket
- független hivatkozások száma eléri a 2. sz. mellékletben megkövetelt értéket
- elsőszerzős- vagy utolsó szerzős témavezetős impakt faktoros teljes tudományos
szakcikkeinek száma legalább 4, és ezek között nem lehet megosztott első- vagy utolsó szerzőségű,
nem lehet esettanulmány, és a rövid közlemények kategóriájába eső sem.
A habilitált doktor (dr. habil.) cím a pályázó Ph.D. fokozatának megfelelő tudományágban
nyerhető el. A kérelmező doktori fokozatának tudományágától eltérő tudományágban akkor kérhető
a habilitációs eljárás megindítása, ha a kérelmezőnek a tudományos fokozat megszerzése óta
kifejtett tevékenysége ezt indokolja.
2./
Formai szempontok:
beadás átlátszó műanyagfedéllel műanyag gerincbe fűzve
3./

A pályázat 4.§ szerinti tartalma:

NAGYFÜZET (BírálóBizottság elnökének, a 2 tagjának, Habil.Irodának/titkárnak = 4 db.)
- kérelem: tudományos terület és tudományág megnevezése
- diploma hivatalos másolat
- tudományos minősítés, oklevél fénymásolat
- nyelvvizsga bizonyítványok fénymásolata (kettő idegen nyelvből, legalább középfokú angol vagy
német az egyik)
- szakorvosi vizsga, oklevél fénymásolat
- szakmai életrajz (EuroPass)
- MTMT tudománymetriai táblázat (V. Orvosi Tudományok),
- MTMT-ből kinyomtatott, adminisztrátor által láttamozott * tételekből álló, csak a teljes
tudományos közleményeket, szakcikkeket tartalmazó publikációs lista, csak a független
hivatkozásokkal **,
- MTMT-ből kinyomtatott, a további tudományos műveket tartalmazó lista, a független
hivatkozásokkal,
- MTMT-ből kinyomtatott, az első- és utolsó szerzős impakt faktoros teljes tudományos szakcikkek
listája
- 3. sz. melléklet = Adatlapok kitöltve, ***
- ha szükséges: melléklet az MTMT-ben nem szereplő adatokról ****
- visszhang: hallgatói feedback (HÖK), vezetői véleményezés, oktatói eredmények, díjak

- oktatásfejlesztési anyagai (fejezet másolata befűzve, jegyzet, könyv, CD 1 példány eredeti)
- legjobbnak tartott öt közlemény fénymásolata, és 4 db. első- vagy utolsószerzős szakcikk másolata
(átfedés esetén abból egy másolat is elég)
- a multicentrikus, sokszerzős közlemények fénymásolata, amelyekben címben feltüntetett
szerzőként szerepel
- erkölcsi bizonyítvány, az eredeti kell 1 nagyfüzetbe
- előadás témakör 3, lehetőleg órarend szerint *****
- nyilatkozat 4.§ 4.(o) szerint
- munkahelyi vezető véleménye
- befizetési csekk v. átutalási igazolás, az eredeti kell 1 nagyfüzetbe
KISFÜZET 1 db. és a kisfüzet teljes anyaga .pdf formátumban 1 CD-n az ÁOK-DHT és EHHB
tagjainak: szakmai életrajz (EuroPass), MTMT tudománymetriai táblázat (V. Orvosi Tudományok),
MTMT publikációs lista a teljes tudományos szakcikkekről (előadás kivonatok nélkül), tételenként
csak a független hivatkozások bibliográfiai adataival. MTMT-ből kinyomtatott, a további
tudományos műveket tartalmazó lista, a független hivatkozásokkal, MTMT-ből kinyomtatott, az
első- és utolsó szerzős impakt faktoros teljes tudományos szakcikkek listája és a 3. sz. melléklet =
Adatlapok kitöltve
* Legkésőbb a tervezett beadási határidőt három hónappal megelőző időpontig a nagyon időigényes
MTMT adminisztrátori láttamozás folyamatát le kell zárni. A pályázatban MTMT adminisztrátor
által láttamozott legyen legalább az összes impakt faktorral rendelkező teljes tudományos szakcikk
(folyóiratcikk) és a tudományterületi besorolásnak megfelelő előfeltételként megkövetelt független
hivatkozások számának 100 - 120 %-a. A beadás előtt csak a kevés számú új adat frissítésére van
lehetőség. A beadáshoz szükséges adminisztrátori láttamozást a február 1. illetve szeptember 1. után
teljessé tevőket a következő pályázati ciklusba kell már besorolni.
** Nyomdában v. „in press” cikk esetében a közlésre elfogadó levelet és a cikk kézirat v.
kefelenyomat másolatát mellékelni kell. Az „E-pub ahead of print” forma már teljes értékű, nem
szükséges mellékelni. A cikk impakt faktor értéke csak az internetes megjelenést követően
számítható be. A multicentrikus klinikai vizsgálat címben feltüntetett szerzője (<30) a teljes IF
értéket beszámíthatja. A munkára kapott, a szerzőktől és a nagyszámú résztvevőtől is! független
citáció beszámítható. Esetleges közlemény visszavonást a Habilitációs Tanácsnak haladéktalanul
írásban kell bejelenteni.
Az MTMT listák elérési útvonala:
MTMT tudománymetriai táblázat: belépés / 1. lapon alul: (MTMT adminisztrátor által) Láttamozott
közlemények száma: és -idézetek száma: itt kell lenni az összesnek, ami a pályázathoz
előfeltételként szükséges *. Alatta: Szerzői felelősségű közlemények száma: és -idézetek száma:
(ezek a még csak szerző által ellenőrzött és jóváhagyott bevitelek) / jobbra „Adatbevivő, szerkesztő
oldal” gomb / 2. lapon bal felül a legalsó: Táblázatválasztás / 3. lapon balra fent: Általános helyett a
legördülő menüben: V. Orvosi Tudományok / Excel letöltés / File / Save as, vagy Print
(Vigyázat: egyes vírusirtó programok blokkolhatják a táblázat megjelenését, és az Értékelő
lista jön elő helyette. Ilyenkor a beállításokat kell ellenőrizni és megváltoztatni. A használt
böngészőben a felugró ablakok megjelenítését kell engedélyezni.)
Publikációs és Citációs lista I: belépés / u.a. mint fent / az V. Orvosi Tudományok táblázatban az I.
Folyóiratcikk sorban: az első oszlopban található Adat mezőben levő számra kell kattintani (ha az
alatta levő ablakban a teljes értékelő publikációs lista látszik). Az így átíródó 3. lapon balra fent
Státusz és azonosító: pipával kijelölni, Idézetek: Részletes, Csak független idézők: pipával kijelölni,
Beállítások érvényre juttatása gomb, Lista típusa: Letölthető formátumok/Letöltés nyomtatóbarát
html formátumban. File / Save as, vagy Print

Publikációs és Citációs lista II: belépés / u.a. mint fent / az V. Orvosi Tudományok táblázatban az
V. További tudományos művek sorban: az első oszlopban található Adat mezőben levő számra
kell kattintani. / a 3. lapon balra fent Státusz és azonosító: pipával kijelölni, Idézetek: Részletes,
Csak független idézők: pipával kijelölni, Lista típusa: Letölthető formátumok/Letöltés
nyomtatóbarát html formátumban. File / Save as, vagy Print.
(ezek a tudományos közéleti tevékenységbe számítanak be)
Ha szükséges, mert van adat, ugyanígy megadható az „VI. Idézett absztraktok” listája is.
Külön listákban ugyanígy kell benyújtani a II. Könyv, III. Könyvrészlet és IV. Konferencia
közlemény adatmezőkre kattintva kapott listákat is.
Első- és utolsó szerzős impakt faktoros teljes tudományos szakcikkek listája: belépés / u.a. mint fent
/ az V. Orvosi Tudományok táblázatban az Első és utolsó szerzőségű folyóiratcikkek impakt
faktor összege sorban: az Adat mezőben levő számra kell kattintani. / a 3. lapon balra fent Státusz
és azonosító: pipával kijelölni, Idézetek: (Részletes helyett) Idézetek száma (csak), Csak független
idézők: pipával kijelölni, Lista típusa: Letölthető formátumok/Letöltés nyomtatóbarát html
formátumban. File / Save as, vagy Print
*** a 3. sz. mellékletben (Adatlapok) megadott válaszok tartalmazzanak számszerű adatokat pld.
óra/félév, előadás/félév v. év, … vizsgálat/év, … műtét/év, műtéti statisztika stb. A TDK,
diplomamunka és Ph.D. esetében név, év, eredmény. Kurzusoknál, választható tantárgyaknál: cím,
típus, fő, év. Kutatási támogatásoknál: forrás, szám, évek, összeg, témavezető.
**** Az MTMT listában nem szereplő adatok is benyújthatók mellékletként. Az eltérésekről
részletes indoklást kell benyújtani. Ebben a listában is mind a hivatkozott, mind a hivatkozó cikkek
esetében fel kell tüntetni az összes szerzőt („et al.” vagy „mtsai” nem lehet benne, a cikkek címét
nem szükséges megadni, elegendő a forrás, kötet, oldal, év megadása).
Független a hivatkozás akkor, ha a hivatkozott és a hivatkozó cikk szerzői között nincs
azonos személy.
A szükséges tagolás: a hivatkozott folyóiratcikkek időrendi sorrendben, ezeken belül
Web of Science, Scopus, PubMed, Google Scholar, Google Books citációk,
könyvben megjelent citációk,
magyar nyelvű tudományos folyóiratban megjelent hivatkozások,
széles körben (pld. interneten, nyomtatásban) publikált Ph.D. disszertációk hivatkozásai
(csak akkor számítható be, ha a szerző, témavezető, programvezető és doktori iskola vezetője nem
szerző a citált közleményben),
Web site citációk a pontos elérési útvonal http://www. … megjelölésével (Ez nem lehet az
adott cikk másolata egy másik adatbázisban (.pdf stb.), és csak addig számítható be, amíg a
megjelölt serveren elérhető a hivatkozó írás.) A kínai, koreai, arab, héber stb. szövegeknek az angol
fordítását kell megadni.
***** a tantermi graduális előadás magyar, és angol vagy német nyelven,
a tudományos előadás magyar nyelven

