Útmutató habilitációs pályázat összeállításához

Rövid tájékoztatás az először érdeklődőknek:
A habilitáció az oktatói, kutatói, gyógyítói és előadói képesség egyetemi megítélése. Hangsúlyozottan
veszi figyelembe az egyetemi oktatói tevékenységet és annak minőségét.
Az egyetemi docensi pályázat benyújtásának feltétele a Habilitált doktori cím megléte. MTA D.Sc
címmel rendelkezők esetében a tudományos kutatási teljesítményt a Habilitációs Tanács nem vizsgálja.

A pályázat benyújthatóságához az alábbi, az Útmutatóban és a Szabályzatban is szereplő törvényi
előfeltételeknek kell teljesülniük:
- 10 évi egyetemi oktatás; ezen belül önálló gyakorlatvezetőként nyolc teljes félév a szakmára jellemző
óraszámban (legalább 28 óra/félév), továbbá legalább három éven át egyetemi tantermi előadások tartása
(min. 2 előadás/félév)
- a teljes tudományos szakcikkekkel minimálisan elérendő impakt faktor összege, az elvárt számú,
legalább Q2 közlemény, és megkívánt mértékű független idézettség.
- négy legalább Q2 besorolású teljes tudományos szakcikk, melyekben a pályázó első, vagy
témavezetőként utolsó, vagy levelező szerző. A négy cikk közül kettő a PhD megvédése után jelent meg.
- A pályázat benyújtását megelőző 5 évben legalább 5 cikke jelent meg, melyek közül 1 legalább Q2
minősítésű.
- Az Adatlapokban szereplő egyéb területeken nem kell minden tevékenységet igazolni, azonban
valamilyen szintű vezetői tevékenységet (egyetemi, kari, oktatási, kutatási, kutatói utánpótlás nevelési,
szervezési, és klinikusoknak gyógyítási területek közül legalább háromban) fel kell mutatni.

Publikációs listákat az Útmutatóban leírt formában az MTMT-ből kell átvenni, és tételenként fel kell
tüntetni a szakmai rangsor és IF értékeket is.

1./ Előfeltételek 3.§, ezen belül különösen:

Oktatás:
- a habilitációs pályázatban megjelölt tudományágban legalább 10 éves időtartamú egyetemi oktatói
múlttal (egyetemi hallgatók, vagy egyetemi szakmai továbbképzésben részt vevők oktatásában szerzett
gyakorlattal) rendelkezik; ezen belül legalább 3 éven át tanrendben szereplő tantermi graduális vagy
posztgraduális egyetemi előadásokat tartott (min. 2 előadás/félév), és a pályázat benyújtását megelőző 10
éven belül legalább 8 teljes féléven át egyetemi, akkreditált gyakorlatok vagy szemináriumok önálló
vezetőjeként oktatott hazai vagy külföldi felsőoktatási intézményben a szakmára jellemző óraszámban
(min. 28 óra/félév).

Kutatás:
- Ph.D. oklevél keltétől számítva eltelt 5 év a DHT nyilvános eljárást elindító határozatáig
- A habilitált doktor 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.
- A tudományos szakterületi besorolás a megjelent teljes tudományos szakcikkek témája és módszertana
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. Emberből eltávolított mintákon végzett kísérletek kísérletes kutatásnak számítanak.
- 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 témavezetőként utolsó-, vagy levelező szerzős, legalább Q2 besorolású teljes
tudományos szakcikkeinek száma legalább 4, (a megosztott első-, vagy utolsó-, vagy levelező szerzőségű
cikkek ½-ként számíthatók be). A megkívánt 4 közlemény között nem lehet a levelezés (kivéve az ún.
research letter), esettanulmány (kivéve, a D1 folyóiratban megjelent) és a review, de beszámítható egy, a
vizsgáló által kezdeményezett multicentrikus tanulmány, vagy egy olyan metaanalízis amelynek a jelölt
az első-, vagy levelező szerzője. Legalább 2 elsőszerzős- vagy témavezetőként utolsó szerzős, legalább
Q2 minősítésű teljes tudományos szakcikknek a PhD fokozat megszerzése utáninak kell lennie. A
pályázat benyújtását megelőző 5 évben legalább 5 cikk (melyek közül 1 legalább Q2 minősítésű) a
követelmény.
Gyógyítás:
- a habilitáció területén szerzett szakorvosi oklevél keltétől 5 év a DHT nyilvános eljárást elindító
határozatáig.
- kiemelkedő klinikai tapasztalat, konzultatív tevékenység.
Vezetői tevékenység:
-

Oktatási: tantárgyfelelős

-

Kutatási: OTKA, ETT, NAP, TÁMOP, PTE ÁOK KA stb. témavezetője, laboratórium vezetője

-

Tudományos utánpótlás nevelési: TDK, PhD témavezetés és társ-témavezetés (ez 1/2)

-

Gyógyítási: ügyelet, szakambulancia, szakrendelés, osztály vezetése

Egyetemi: kari bizottsági tagság, vagy elnöke, titkára, kari tanács választott tagja, egyetemi „core
facility” kutató laboratórium vezetője
Tudományos közéleti: hazai és nemzetközi tudományos társaság vezetőségi tagja, tudományos
folyóirat szerkesztőbizottságának tagja
A fenti hatból legalább három területen legyen értékelhető a vezetői tevékenység.
Tudomány- és munkaszervezői tevékenység: a fentiek közé nem tartozó, oktatási-, kutatási-,
gyógyítási munkát egyes területeken segítő tevékenységek (pld. intézeti/klinikai tanulmányi felelős,

kutatási munkacsoport vezetője, gyógyszerfelelős, állatház felelős, TDK felelős, továbbképzés felelős,
konferenciaszervezés stb.)

2./ Formai szempontok:
Beadás átlátszó műanyagfedéllel műanyag gerincbe fűzve, A/4 lap, egyoldalas nyomtatás, de a túl hosszú
publikációs listát lehet kétoldalasra is nyomtatni.

3./ A pályázat 4.§ szerinti tartalma:

NAGYFÜZET (4 példány) sorrendben fűzve:
- kérelem: PTE űrlap kitöltve, tudományterület és tudományág, az idegen nyelven tartandó tantermi
előadás nyelvének megnevezése
- egyetemi diploma hivatalos másolata
- tudományos minősítés, oklevél másolata
- nyelvvizsga bizonyítványok (köztük az egyik legalább középfokú angol vagy német) fénymásolata,
- szakorvosi vizsga, oklevél másolat
- szakmai életrajz
- MTMT tudománymetriai táblázat (V. Orvosi Tudományok),
- MTMT-ből kinyomtatott, adminisztrátor által láttamozott * tételekből álló, csak a teljes tudományos
közleményeket, szakcikkeket tartalmazó publikációs lista, a független hivatkozásokkal, az impakt faktor
és tudományterületi rangsor értékekkel cikkenként utólag kiegészítve ** („et al.” vagy „és mtsai” nem
lehet benne)
- 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 az összes szerző feltüntetésével (utolsó szerzőként a pályázónak a kutatás témavezetőjeként, vagy a
cikk levelező szerzőjeként kell szerepelnie)
- 3. sz. melléklet = Adatlapok kitöltve, *** benne 2.1.1. Habilitációs Tézisek (8-10 oldal)
- 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 (16 vagy több) közlemények fénymásolata, amelyekben a pályázó
szerzőként szerepel
- erkölcsi bizonyítvány, (az eredeti kell egy nagyfüzetbe, a másik három nagyfüzetbe fénymásolat kell)

- órarend szerinti tantermi előadás címe *****
- nyilatkozat 4.§ 3.(o) szerint
- munkahelyi vezető véleménye
- átutalási igazolás, (az eredeti kell egy nagyfüzetbe, a másik három nagyfüzetbe fénymásolat kell)
- ha a pályázó nem a PTE ÁOK dolgozója, a graduális tanrendi előadásokat előzetesen befogadó
nyilatkozat az illetékes tanszéktől, tantárgyfelelőstől

KISFÜZET 1 példány, valamint a kisfüzet teljes anyaga pdf formátumban 1 CD-n:
- szakmai életrajz
- 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
- 3. sz. melléklet = Adatlap kitöltve

* MTMT adminisztrátori láttamozás, szakterületi rangsor és IF értékekkel kiegészítés folyamatát
legkésőbb a tervezett beadási határidőt három hónappal megelőzően le kell zárni. A beadás előtt csak
kevés számú új adat frissítésére van lehetőség. Ha az adminisztrátori láttamozás dátuma február 1. illetve
szeptember 1. utáni, a pályázat csak a következő pályázati ciklusban bírálható el.

** Az elfogadott, de még meg nem jelent cikk esetében az elfogadó levelet és a cikk kézirat v.
kefelenyomat másolatát mellékelni kell. Az „E-pub ahead of print” forma teljes értékű, nem szükséges
mellékelni. A cikk impakt faktor értéke csak az internetes megjelenést követően, a DOI szám ismeretében
számítható be. A multicentrikus klinikai vizsgálat címben feltüntetett szerzője (<16) a teljes IF értéket
beszámíthatja. A munkára kapott, a szerzőktől és a nagyszámú résztvevőtől független citáció
beszámítható. Esetleges közlemény visszavonást a Habilitációs Tanácsnak haladéktalanul írásban be kell
jelenteni.

*** 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 „és mtsai” nem lehet benne, a hivatkozó 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, a témavezető, a programvezető és a 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 meg kell adni.

***** a tantermi graduális előadás magyar, és angol vagy német nyelven, a tudományos előadás
magyar nyelven

4./ internetes elérési útvonalak: (törvényi háttér anyagok)
Kormányrendelet:
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200387.KOR&celpara=#xcelparam
MTA határozata az MTMT besorolásokról:
http://mta.hu/data/cikk/12/14/21/cikk_121421/Ajanlas_MTMT_szamara_2012oktober-nyilvanos-MGv2.pdf
MTA doktora IF és CIT követelmények:
http://mta.hu/data/cikk/12/14/21/cikk_121421/5_osztaly_MTA_Habitusvizsgalat_tudomanymeresjavitott_20110715.pdf
MTMT fogalmak és definíciók:
https://www.mtmt.hu/system/files/tipus_jelleg_besorolas_v3.1.pdf

