A PTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskolájának habilitációs kritériumai
2019. december 11-étől érvényes
Az alábbi általános kari célokat követi a kritériumrendszer:
1. Az alapelvek legyenek egységesek a BTK valamennyi doktori iskolájában.
2. Ugyanakkor adjunk lehetőséget az egyes doktori iskoláknak speciális feltételek
megfogalmazására.
3. A kritériumok garantálják a habilitációs fokozat magas minőségét, amin a NYDI-ban
az országos elismertségen túl legalább a közép-európai térségben való igazolható
nemzetközi elismertséget értjük.
4. Állítsunk fel olyan alternatív, választható követelményrendszereket, amelyek a
minőség szempontjából egyenértékűek.
5. Magának a három előadásból álló habilitációs cselekménynek a lebonyolítási rendjét a
Kar külön szabályozza (például két habitusvizsgáló olyan modellekben is
megjelenik, amelyekben az alábbi rendelkezések nem említik).
I. Publikációk
A NYDI-ban az alábbi öt változat bármelyike szerint lehet habilitálni; közös elem a 40
(tetszőleges körből származó, de a Magyar Tudományos Művek Tárában regisztrálható)
független hivatkozás megléte a habilitálni kívánó személy tudományos munkásságára, a
Magyar Tudományos Művek Tárában regisztrált módon és presztízsfaktorral.
1. Két monográfia
a. A NYDI azoktól a kiadóktól fogad el monográfiákat, amelyek a Magyar
Tudományos Művek Tárában regisztrálva vannak (vitatott esetekben a Doktori
Tanács dönt az elfogadás felől).
b. Mindkét könyv legyen lektorálva.
c. Legalább az egyik monográfia a PhD fokozat megszerzése után jelenjen meg.
d. A két monográfia akkor lehet azonos témájú, ha a másodikban jelentős
tudományos továbblépés van (vitatható esetekben a Doktori Tanács dönt az
elfogadás felől).
e. A NYDI elfogad tanulmánykötetet is az egyik monográfiaként (különös
tekintettel a máshol már megjelent tanulmányok egybeszerkesztett köteteire);
vitatott esetekben a Doktori Tanács dönt az elfogadás felől.
f. Az egyik monográfiát helyettesítheti egy megvédett MTA doktori disszertáció.
g. Legalább az egyik monográfia szövegének jelentősen el kell térnie a PhD
disszertáció szövegétől.
h. A NYDI elfogad megjelenés előtt monográfiát a kiadó jóváhagyó
nyilatkozatával.
i. A monográfiák mellett szükséges legalább 10 tanulmány, amelyek közül
legalább öt külföldön jelent meg, és legalább öt nem magyar nyelven íródott.
j. A jelölt tudományos munkásságának idézettségére vonatkozó feltétel az
általános szakaszban olvasható.

2. Egy monográfia és egy habilitációs dolgozat
A dolgozatról minimum két habilitált „opponens”, lehetőleg a két habitusvizsgáló
véleménye szükséges.
A NYDI Doktori Tanácsa határozza meg, hogy
a. kiket jelöl ki a habilitációs dolgozat bírálatára.
b. A habilitációs dolgozat terjedelme (szóközökkel együtt számítva) el kell, hogy
érje a 300.000 leütést.
c. A könyv megjelenésének és a PhD fokozat megszerzésének idejére nézve a
NYDI nem ró ki kronológiai feltételt.
d. A NYDI elfogad tanulmánykötetet is monográfiaként (különös tekintettel a
máshol már megjelent tanulmányok egybeszerkesztett köteteire); vitatott
esetekben a Doktori Tanács dönt az elfogadás felől.
e. A monográfia szövegének jelentősen el kell térnie a PhD disszertáció
szövegétől.
f. A monográfiák mellett szükséges legalább 10 tanulmány, amelyek közül
legalább öt külföldön jelent meg, és legalább öt nem magyar nyelven íródott.
Amennyiben valamelyik monográfia máshol már megjelent tanulmányok
egybeszerkesztett kötete, e tanulmányok nem lehetnek átfedésben a fenti 10
tanulmánnyal.
g. A jelölt tudományos munkásságának idézettségére vonatkozó feltétel az
általános szakaszban olvasható.
3. Egy monográfia és 20 tanulmány
A tanulmányok lektorált folyóiratokban vagy szerkesztett kötetekben kell, hogy
megjelenjenek. A könyv és a tanulmányok között nem lehet átfedés.
A NYDI az alábbiakban specifikálja e habilitációs modell követelményeit:
a. A NYDI azoktól a kiadóktól fogad el monográfiákat, amelyek a Magyar
Tudományos Művek Tárában regisztrálva vannak (vitatott esetekben a Doktori
Tanács dönt az elfogadás felől).
b. A monográfia megjelenésének és a PhD fokozat megszerzésének idejére nézve
a NYDI nem ró ki kronológiai feltételt. A tanulmányok közül legalább tíznek a
PhD fokozat megszerzése után kell megjelennie.
c. A NYDI azoktól a kiadóktól fogad el könyvfejezetek/szaktanulmányokat,
illetve azoktól a szakfolyóiratoktól cikkeket, amelyek a Magyar Tudományos
Művek Tárában regisztrálva vannak (vitatható esetekben a Doktori Tanács dönt
az elfogadás felől).
d. A NYDI elfogad tanulmánykötetet is monográfiaként (különös tekintettel a
máshol már megjelent tanulmányok egybeszerkesztett köteteire); vitatott
esetekben a Doktori Tanács dönt az elfogadás felől.
e. A 20 megkövetelt tanulmány közül legalább 5 külföldön jelent meg, és
legalább 5 nem magyar nyelven íródott. Amennyiben a monográfia máshol már
megjelent tanulmányok egybeszerkesztett kötete, e tanulmányok nem lehetnek
átfedésben a fenti 20 tanulmánnyal.
f. A 20 tanulmány összterjedelmének meg kell haladnia a 400.000 leütést
(szóközökkel együtt).

g. A jelölt tudományos munkásságának idézettségére vonatkozó feltétel az
általános szakaszban olvasható.
4. 35 tanulmány
A tanulmányok lektorált folyóiratokban vagy szerkesztett kötetekben kell, hogy
megjelenjenek.
A NYDI az alábbiakban specifikálja e habilitációs modell követelményeit:
a. A NYDI azoktól a kiadóktól fogad el könyvfejezetek/szaktanulmányokat,
illetve azoktól a szakfolyóiratoktól cikkeket, amelyek a Magyar Tudományos
Művek Tárában regisztrálva vannak (vitatható esetekben a Doktori Tanács dönt
az elfogadás felől).
b. A 35 megkövetelt tanulmány közül legalább 15 külföldön jelent meg, és
legalább 15 nem magyar nyelven íródott.
c. A 35 tanulmány összterjedelmének meg kell haladnia a 700.000 leütést
(szóközökkel együtt).
d. A tanulmányok közül legalább tizenötnek a PhD fokozat megszerzése után kell
megjelennie.
e. A jelölt tudományos munkásságának idézettségére vonatkozó feltétel az
általános szakaszban olvasható.
5. 25 tanulmány, amelyből legalább 5 a doktori védés után impaktfaktoros vagy az
MTMT szerint Q-minősítésű nemzetközi lapokban kell, hogy megjelenjen.
A NYDI az alábbiakban specifikálja e habilitációs modell követelményeit:
a. A NYDI azoktól a kiadóktól fogad el könyvfejezetek/szaktanulmányokat,
illetve azoktól a szakfolyóiratoktól cikkeket, amelyek a Magyar Tudományos
Művek Tárában regisztrálva vannak (vitatható esetekben a Doktori Tanács dönt
az elfogadás felől); a Q-besorolás a Magyar Tudományos Művek Tárában
közöltek szerint értendő.
b. A 25 megkövetelt tanulmány közül legalább 15 külföldön jelent meg, és
legalább 15 nem magyar nyelven íródott.
c. A 25 tanulmány összterjedelmének meg kell haladnia az 500.000 leütést
(szóközökkel együtt).
d. A tanulmányok közül legalább tíznek a PhD fokozat megszerzése után kell
megjelennie.
e. A jelölt tudományos munkásságának idézettségére vonatkozó feltétel az
általános szakaszban olvasható.

II. Konferenciaelőadások:
Minimum tíz konferencia-előadás magyar vagy nemzetközi tudományos rendezvényeken.
A NYDI az alábbiakban specifikálja e habilitációs követelménytípus követelményeit:
a. A NYDI a Magyar Tudományos Művek Tárában regisztrálható (és regisztrált)
konferenciaabsztraktok alapján fogadja el a megkövetelt tíz konferencia-előadást
(vitatható esetekben a Doktori Tanács dönt az elfogadás felől).
b. Az előadások legalább 40 %-ának kell elhangoznia nemzetközi konferencián.
c. Az előadások legalább 40 %-a a PhD védés utáni időintervallumban kell, hogy
megvalósuljon.
III. A habitusvizsgálatra vonatkozó további szempontok (szakmai közéleti tevékenység):
A NYDI úgy rendelkezik, hogy az alábbiakban felsorolt húsz tevékenység közül legalább
tízben a jelöltnek igazolnia kell az érdemi tevékenységet. Az ’egyéb’ kategória (egy vagy két
ponttal való) elfogadásáról a Doktori Tanács dönt. Minden teljesített kritériumért legalább
egy-egy pont jár. Minimálisan tíz pontot kell tehát a jelöltnek összegyűjtenie. Annyi
engedményt adhat a NYDI Doktori Tanácsa, hogy egyes kritériumokat elfogadhat két ponttal
is, a zárójelben megadott szempontok alapján. Az így teljesített tíz pontnak azonban legalább
hét kritérium legalább egy pontos elfogadásából kell összeállnia.
1. MA, BA vagy osztatlan képzést lezáró szakdolgozat-vezetés (2 pont, ha
legalább tízet vezetett teljes pályafutása során, és legalább ötöt az utóbbi 5
évben),
2. TDK-dolgozat vezetése (2 pont, ha legalább egy I–III. OTDK-díjat elér egy
témavezetettje),
3. oktatási tevékenység doktori programban (2 pont, ha legalább ötször vezetett
kurzust az utóbbi 5 évben),
4. sikeres doktori témavezetés (2 pont, ha legalább két sikeres témavezetést fel
tud mutatni),
5. felsőoktatási oktatási program kidolgozása (2 pont, ha legalább két ilyen
tevékenységben vett részt),
6. külföldi vendégoktatás (2 pont, ha legalább két különböző egyetemen teljesített
ilyen tevékenységet),
7. szerkesztési tevékenység (többszerzős tanulmánykötet, konferenciakötet,
könyvsorozat, tematikus folyóiratszám vendégszerkesztése) (2 pont, ha egy
ilyen tevékenységet egyedül csinált végig, vagy legalább két különböző kötet
szerkesztésében vett részt)
8. hazai és/vagy külföldi szakmai folyóirat szerkesztőbizottsági tagja (2 pont, ha
Q-besorolású a szakmai folyóirat),
9. szakmai folyóirat tanácsadó testületének tagja (2 pont, ha Q-besorolásó a
szakmai folyóirat),
10. tudományos közlemények (nem szakdolgozat vagy doktori disszertáció)
lektora (2 pont, ha legalább háromszor végzett már ilyen tevékenységet),
11. hazai és nemzetközi konferenciák szervezője/társszervezője (2 pont, ha
legalább háromszor részt vett már ilyen tevékenységben),

12. hazai és nemzetközi pályázatokban való részvétel (2 pont, ha ő a vezetője egy
ilyen pályázatnak, vagy ha legalább három ilyen tevékenységben részt vett
már),
13. hazai és nemzetközi kutatócsoportokban való részvétel, kutatási projekt
vezetése (2 pont, ha ő a vezetője egy ilyen csoportnak, vagy ha legalább három
ilyen tevékenységben részt vett már),
14. ösztöndíjas elismerés a PhD-időszakot követően (2 pont, ha legalább két ilyen
elismerésben részesült már),
15. nemzetközi együttműködésben megvalósult ösztöndíj (2 pont, ha legalább két
ilyen elismerésben részesült már),
16. hazai és nemzetközi tudományos testületekben viselt tisztség (2 pont, ha ő a
vezetője egy ilyen testületnek, vagy ha legalább három testületben visel
tisztséget),
17. tudományos minősítési eljárásokban való részvétel (2 pont, ha legalább egyszer
opponensként vett részt),
18. szakmai/állami/miniszteri kitüntetés (2 pont, ha legalább két ilyen elismerésben
részesült már),
19. egyetemi és kari elismerések, hallgatói önkormányzatok által adományozott
díjak (2 pont, ha legalább két ilyen elismerésben részesült már),
20. egyéb.
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