Interdiszciplináris Doktori Iskola
PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola Európa és a magyarság a 18-20. században Doktori Program
habilitációs kritériumai
I. Publikációk
1. Két monográfia. (vagy 2. vagy 3.)
A doktori iskola/az IDI egyes Programjai specifikálja, hogy
a.
b.
c.
d.
e.

f.

g.
h.
i.
j.

k.

magyar vagy külföldi kiadók által kiadott,
a könyv lektorált legyen, (legalább 8 szerzői ív terjedelmű)
az egyik monográfia a PhD fokozat megszerzése után jelenjen meg,
a két monográfia eltérő tartalommal íródjon,
elfogad tanulmánykötet is monográfiaként (különös tekintettel a máshol már megjelent
tanulmányok egybeszerkesztett köteteire), melyek tematikusan szorosan összekapcsolódnak, és
tematikus egységet alkotnak
az egyik monográfiát helyettesítheti önálló forrásfeltáráson alapuló jelentős kérdéskörrel
kapcsolatos, minimum egy ív terjedelmű bevezető tanulmányt tartalmazó, szakszerűen jegyzetelt
kritikai forráskiadást jelentő kötet,
az egyik monográfiát helyettesítheti 2 éven belül benyújtott MTA doktori disszertáció,
az egyik monográfia szövege lehet azonos PhD disszertáció szövegével,
megjelenés előtt álló monográfiát a kiadó jóváhagyó nyilatkozatával, valamint a kiadó által
elfogadott kézirat elektronikus változatával fogad el,
a monográfiák mellett szükségesnek tart további tanulmányokat, a PhD fokozatszerzés után
legalább 10 tanulmányt tart szükségesnek, melyek közt idegen nyelvűek is legyenek és rangos
(lektorált, országos vagy nemzetközi terjesztésű) folyóiratokban jelenjenek meg,
az idézettség meghatározott mértéke (legalább 50)

2. Egy monográfia és egy habilitációs dolgozat (vagy 1. vagy 3.)
A dolgozatról minimum két habilitált „opponens”, lehetőleg a két habitusvizsgáló véleménye szükséges,
akik közül legalább az egyik „külsős”.
A doktori iskola határozza meg, hogy
a. kiket jelöl ki a habilitációs dolgozat bírálatára,
a. a PhD dolgozat terjedelmével megegyező terjedelmű legyen a habilitációs dolgozat,
b. a könyv a PhD fokozat megszerzése után jelenjen meg,
c. a monográfia és a habilitációs dolgozat eltérő tartalommal íródjon,
d. elfogad tanulmánykötet is monográfiaként (különös tekintettel a máshol már megjelent
tanulmányok egybeszerkesztett köteteire), melyek tematikusan szorosan összekapcsolódnak, és
tematikus egységet alkotnak,
e. a monográfia szövege lehet azonos PhD disszertáció szövegével,
f. a monográfián és a habilitációs dolgozaton túl szükségesnek tart további tanulmányokat, a PhD
fokozatszerzés után legalább 10 tanulmányt, melyek közt idegen nyelvűek is legyenek és rangos
(lektorált, országos vagy nemzetközi terjesztésű) folyóiratokban jelenjenek meg,
g. az idézettség meghatározott mértéke (legalább 50)
II. Konferencia előadások:
Minimum tíz, a szakmai tevékenységhez kapcsolódó konferencia-előadás magyar vagy nemzetközi tudományos
rendezvényeken.
a.

rangos hazai vagy nemzetközi konferencián magyar vagy idegen nyelvű előadás, melyek itthon vagy
külföldön kerültek megrendezésre,

b.

az előadások legalább egyharmadának nemzetközi konferencián kell elhangoznia,

c.

a konferenciák a PhD védést követően valósuljanak meg.
III. A habitusvizsgálatra vonatkozó további szempontok (szakmai közéleti tevékenység):

A doktori iskola specifikálja, hogy az alábbiakban felsorolt tevékenységek közül melyeket tartja fontosnak és
szükségesnek a habilitációhoz, de legalább tíz szempontot kötelező kiválasztania.
Az alábbi feltételek közül legalább 10 pontban érdemben értékelhető teljesítményt tudjon igazolni:
-

MA és BA szakdolgozat-vezetés,
TDK-dolgozat vezetése,
oktatási tevékenység doktori programban,
doktori témavezetés,
felsőoktatási oktatási program kidolgozása,
külföldi vendégoktatás,
szerkesztési tevékenység (többszerzős tanulmánykötet, konferenciakötet, könyvsorozat, tematikus
folyóiratszám vendégszerkesztése),
hazai és/vagy külföldi szakmai folyóirat szerkesztőbizottsági tagja,
szakmai folyóirat tanácsadó testületének tagja,
tudományos közlemények (nem szakdolgozat vagy doktori disszertáció) lektora,
hazai és nemzetközi konferenciák szervezője/társszervezője,
hazai és nemzetközi pályázatokban, való részvétel,
hazai és nemzetközi kutatócsoportokban való részvétel, kutatási project vezetése,
ösztöndíjas elismerés (pl. OTKA),
nemzetközi együttműködésben megvalósult ösztöndíj,
hazai és nemzetközi tudományos testületekben viselt tisztség,
tudományos minősítési eljárásokban való részvétel,
szakmai/állami/miniszteri kitüntetés,
egyetemi és kari elismerések, hallgatói önkormányzatok által adományozott díjak,
hazai vagy külföldi szervezetek számára szakértés,
egyéb.

PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola „Kárpát-medence és a szomszédos birodalmak 900-1700”
Doktori Program habilitációs kritériumai
I. Publikációk

1.

Két monográfia.

A doktori iskola/az IDI egyes Programjai specifikálja, hogy
a.
b.
c.
d.
e.

f.

g.
h.
i.
j.

k.

magyar vagy külföldi kiadók által kiadott,
a könyv lektorált legyen, (legalább 8 szerzői ív terjedelmű)
az egyik monográfia a PhD fokozat megszerzése után jelenjen meg,
a két monográfia eltérő tartalommal íródjon,
elfogad tanulmánykötet is monográfiaként (különös tekintettel a máshol már megjelent
tanulmányok egybeszerkesztett köteteire), melyek tematikusan szorosan összekapcsolódnak, és
tematikus egységet alkotnak
az egyik monográfiát helyettesítheti önálló forrásfeltáráson alapuló jelentős kérdéskörrel
kapcsolatos, minimum egy ív terjedelmű bevezető tanulmányt tartalmazó, szakszerűen jegyzetelt
kritikai forráskiadást jelentő kötet,
az egyik monográfiát helyettesítheti 2 éven belül benyújtott MTA doktori disszertáció,
az egyik monográfia szövege lehet azonos PhD disszertáció szövegével,
megjelenés előtt álló monográfiát a kiadó jóváhagyó nyilatkozatával, valamint a kiadó által
elfogadott kézirat elektronikus változatával fogad el,
a monográfiák mellett szükségesnek tart további tanulmányokat, a PhD fokozatszerzés után
legalább 10 tanulmányt tart szükségesnek, melyek közt idegen nyelvűek is legyenek és rangos
(lektorált, országos vagy nemzetközi terjesztésű) folyóiratokban jelenjenek meg,
az idézettség meghatározott mértéke: legalább 100 független hivatkozás (az mtmt-ben feltöltve;
külön listán feltüntetve és külön hivatkozásként kezelve az egy adott művön belüli többszöri
hivatkozást)

2. Egy monográfia és egy habilitációs dolgozat
A dolgozatról minimum két habilitált „opponens”, lehetőleg a két habitusvizsgáló véleménye szükséges,
akik közül legalább az egyik „külsős”.
A doktori iskola határozza meg, hogy
a.

kiket jelöl ki a habilitációs dolgozat bírálatára,
b. a PhD dolgozat terjedelmével megegyező terjedelmű legyen a habilitációs dolgozat (450-500
karakter)
c. a könyv a PhD fokozat megszerzése után jelenjen meg,
d. a monográfia és a habilitációs dolgozat eltérő tartalommal íródjon,
e. elfogad tanulmánykötet is monográfiaként (különös tekintettel a máshol már megjelent
tanulmányok egybeszerkesztett köteteire), melyek tematikusan szorosan összekapcsolódnak,
és tematikus egységet alkotnak,
f. a monográfia szövege lehet azonos PhD disszertáció szövegével,
g. a monográfián és a habilitációs dolgozaton túl szükségesnek tart további tanulmányokat, a
PhD fokozatszerzés után legalább 10 tanulmányt, melyek közt idegen nyelvűek is legyenek
és rangos (lektorált, országos vagy nemzetközi terjesztésű) folyóiratokban jelenjenek meg,
h. az idézettség meghatározott mértéke: legalább 100 független hivatkozás (az mtmt-ben
feltöltve; külön listán feltüntetve és külön hivatkozásként kezelve az egy adott művön belüli
többszöri hivatkozást)
II. Konferencia előadások:

Minimum tíz, a szakmai tevékenységhez kapcsolódó konferencia-előadás magyar vagy nemzetközi tudományos
rendezvényeken.
a.

a., rangos hazai vagy nemzetközi konferencián magyar vagy idegen nyelvű előadás, melyek itthon
vagy külföldön kerültek megrendezésre,

b.

az előadások legalább egyharmadának nemzetközi konferencián kell elhangoznia,

c.

a konferenciák a PhD védést követően valósuljanak meg.
III. A habitusvizsgálatra vonatkozó további szempontok (szakmai közéleti tevékenység):

A doktori iskola specifikálja, hogy az alábbiakban felsorolt tevékenységek közül melyeket tartja fontosnak és
szükségesnek a habilitációhoz, de legalább tíz szempontot kötelező kiválasztania.
Az alábbi feltételek közül legalább 10 pontban érdemben értékelhető teljesítményt tudjon igazolni:
-

MA és BA szakdolgozat-vezetés,
TDK-dolgozat vezetése,
oktatási tevékenység doktori programban,
doktori témavezetés,
felsőoktatási oktatási program kidolgozása,
külföldi vendégoktatás,
szerkesztési tevékenység (többszerzős tanulmánykötet, konferenciakötet, könyvsorozat, tematikus
folyóiratszám vendégszerkesztése),
hazai és/vagy külföldi szakmai folyóirat szerkesztőbizottsági tagja,
szakmai folyóirat tanácsadó testületének tagja,
tudományos közlemények (nem szakdolgozat vagy doktori disszertáció) lektora,
hazai és nemzetközi konferenciák szervezője/társszervezője,
hazai és nemzetközi pályázatokban, való részvétel,
hazai és nemzetközi kutatócsoportokban való részvétel, kutatási project vezetése,
ösztöndíjas elismerés (pl. OTKA),
nemzetközi együttműködésben megvalósult ösztöndíj,
hazai és nemzetközi tudományos testületekben viselt tisztség,
tudományos minősítési eljárásokban való részvétel,
szakmai/állami/miniszteri kitüntetés,
egyetemi és kari elismerések, hallgatói önkormányzatok által adományozott díjak,
hazai vagy külföldi szervezetek számára szakértés,
egyéb.

IV. Egyéb speciális követelmények
Nyelvismeret: két középfokú C típusú nyelvvizsga
A tudományos előadás idegen nyelvű összefoglalója kizárólag szabad előadásban fogadható el.

PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola a Kárpát-medence és az antik világ népeinek története,
kultúrája és kapcsolataik az ókorban" Ókortörténeti Doktori Program" habilitációs kritériumai
I. Publikációk
3. Két monográfia. (vagy 2. vagy 3.)
A doktori iskola/az IDI egyes Programjai specifikálja, hogy
a.
b.
c.
d.
e.

f.

g.
h.
i.
j.

k.

magyar vagy külföldi kiadók által kiadott,
a könyv lektorált legyen, (legalább 8 szerzői ív terjedelmű)
az egyik monográfia a PhD fokozat megszerzése után jelenjen meg,
a két monográfia eltérő tartalommal íródjon,
elfogad tanulmánykötet is monográfiaként (különös tekintettel a máshol már megjelent
tanulmányok egybeszerkesztett köteteire), melyek tematikusan szorosan összekapcsolódnak, és
tematikus egységet alkotnak
az egyik monográfiát helyettesítheti önálló forrásfeltáráson alapuló jelentős kérdéskörrel
kapcsolatos, minimum egy ív terjedelmű bevezető tanulmányt tartalmazó, szakszerűen jegyzetelt
kritikai forráskiadást jelentő kötet,
az egyik monográfiát helyettesítheti 2 éven belül benyújtott MTA doktori disszertáció,
az egyik monográfia szövege lehet azonos PhD disszertáció szövegével,
megjelenés előtt álló monográfiát a kiadó jóváhagyó nyilatkozatával, valamint a kiadó által
elfogadott kézirat elektronikus változatával fogad el,
a monográfiák mellett szükségesnek tart további tanulmányokat, a PhD fokozatszerzés után
legalább 10 tanulmányt tart szükségesnek, melyek közt idegen nyelvűek is legyenek és rangos
(lektorált, országos vagy nemzetközi terjesztésű) folyóiratokban jelenjenek meg,
az idézettség meghatározott mértéke (legalább 50)

4. Egy monográfia és egy habilitációs dolgozat (vagy 1. vagy 3.)
A dolgozatról minimum két habilitált „opponens”, lehetőleg a két habitusvizsgáló véleménye szükséges,
akik közül legalább az egyik „külsős”.
A doktori iskola határozza meg, hogy
a. kiket jelöl ki a habilitációs dolgozat bírálatára,
h. a PhD dolgozat terjedelmével megegyező terjedelmű legyen a habilitációs dolgozat,
i. a könyv a PhD fokozat megszerzése után jelenjen meg,
j. a monográfia és a habilitációs dolgozat eltérő tartalommal íródjon,
k. elfogad tanulmánykötet is monográfiaként (különös tekintettel a máshol már megjelent
tanulmányok egybeszerkesztett köteteire), melyek tematikusan szorosan összekapcsolódnak, és
tematikus egységet alkotnak,
l. a monográfia szövege lehet azonos PhD disszertáció szövegével,
m. a monográfián és a habilitációs dolgozaton túl szükségesnek tart további tanulmányokat, a PhD
fokozatszerzés után legalább 10 tanulmányt, melyek közt idegen nyelvűek is legyenek és rangos
(lektorált, országos vagy nemzetközi terjesztésű) folyóiratokban jelenjenek meg,
n. az idézettség meghatározott mértéke (legalább 50)
II. Konferencia előadások:
Minimum tíz, a szakmai tevékenységhez kapcsolódó konferencia-előadás magyar vagy nemzetközi tudományos
rendezvényeken.
d.

rangos hazai vagy nemzetközi konferencián magyar vagy idegen nyelvű előadás, melyek itthon vagy
külföldön kerültek megrendezésre,
e.

az előadások legalább egyharmadának nemzetközi konferencián kell elhangoznia,

f.

a konferenciák a PhD védést követően valósuljanak meg.

III. A habitusvizsgálatra vonatkozó további szempontok (szakmai közéleti tevékenység):
A doktori iskola specifikálja, hogy az alábbiakban felsorolt tevékenységek közül melyeket tartja fontosnak és
szükségesnek a habilitációhoz, de legalább tíz szempontot kötelező kiválasztania.
Az alábbi feltételek közül legalább 10 pontban érdemben értékelhető teljesítményt tudjon igazolni:
-

MA és BA szakdolgozat-vezetés,
TDK-dolgozat vezetése,
oktatási tevékenység doktori programban,
doktori témavezetés,
felsőoktatási oktatási program kidolgozása,
külföldi vendégoktatás,
szerkesztési tevékenység (többszerzős tanulmánykötet, konferenciakötet, könyvsorozat, tematikus
folyóiratszám vendégszerkesztése),
hazai és/vagy külföldi szakmai folyóirat szerkesztőbizottsági tagja,
szakmai folyóirat tanácsadó testületének tagja,
tudományos közlemények (nem szakdolgozat vagy doktori disszertáció) lektora,
hazai és nemzetközi konferenciák szervezője/társszervezője,
hazai és nemzetközi pályázatokban, való részvétel,
hazai és nemzetközi kutatócsoportokban való részvétel, kutatási project vezetése,
ösztöndíjas elismerés (pl. OTKA),
nemzetközi együttműködésben megvalósult ösztöndíj,
hazai és nemzetközi tudományos testületekben viselt tisztség,
tudományos minősítési eljárásokban való részvétel,
szakmai/állami/miniszteri kitüntetés,
egyetemi és kari elismerések, hallgatói önkormányzatok által adományozott díjak,
hazai vagy külföldi szervezetek számára szakértés,
egyéb.

PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola Politikatudományi Doktori Program habilitációs kritériumai
I. Publikációk
Két monográfia. (vagy 2. vagy 3.)
a. magyar vagy külföldi kiadók által kiadott,
b. a könyv lektorált legyen, tételenként legalább 120 oldal
c. az egyik monográfia a PhD fokozat megszerzése után jelenjen meg,
d. elfogad tanulmánykötet is az egyik monográfiaként (különös tekintettel a máshol már megjelent
tanulmányok egybeszerkesztett köteteire), melyek tematikusan szorosan összekapcsolódnak, és
tematikus egységet alkotnak
e. az egyik monográfiát helyettesítheti 2 éven belül benyújtott MTA doktori disszertáció,
f. az egyik monográfia szövege lehet azonos PhD disszertáció szövegével,
g. megjelenés előtt álló monográfiát a kiadó jóváhagyó nyilatkozatával, valamint a kiadó által
elfogadott kézirat elektronikus változatával fogad el,
h. a monográfiák mellett a PhD fokozatszerzés után további legalább 10 tanulmányt tart
szükségesnek,
i. az idézettség meghatározott mértéke H index: 6 vagy legalább 50 idézet

1.

2. Egy monográfia és egy habilitációs dolgozat (vagy 1. vagy 3.)
A dolgozatról minimum két habilitált „opponens”, lehetőleg a két habitusvizsgáló véleménye szükséges,
akik közül legalább az egyik „külsős”.
A doktori iskola határozza meg, hogy
b.
c.
d.
e.
f.

a. kiket jelöl ki a habilitációs dolgozat bírálatára,
a habilitációs dolgozat minimálisan 120 oldal
a könyv a PhD fokozat megszerzése után jelenjen meg,
a monográfia szövege lehet azonos PhD disszertáció szövegével,
a monográfián és a habilitációs dolgozaton túl szükségesnek tarta PhD fokozatszerzés után legalább 10
tanulmányt,
az idézettség meghatározott mértéke H index 6, vagy legalább 50 idézet

3. Egy monográfia és 20 tanulmány (vagy 1. vagy 2.)
A tanulmányok lektorált folyóiratokban vagy szerkesztett kötetekben kell, hogy megjelenjenek. A könyv
és a tanulmányok között nem lehet átfedés.
A doktori iskolának kell specifikálni:
a monográfia minimum 120 oldal, hazai vagy külföldi kiadónál publikált, vagy közlésre
elfogadott, de, de nem lehet tanulmánykötet
b. a megkövetelt tanulmányok pontos száma: az MTA IX. osztálya folyóirat listáján sorolt
folyóiratokban megjelent A és B kategóriás cikkből 10, C kategóriás vagy a listán nem
szereplő folyóiratban vagy szerkesztett kötetben megjelent cikkből további 10,
c. a tanulmányok egyharmada idegen nyelven jelenjen meg,
d. egy tanulmány minimum fél ív terjedelmű,
e. az idézettség meghatározott mértéke H index 6 vagy 50 idézet
a.

II. Konferencia előadások:
Minimum tíz konferencia-előadás magyar vagy nemzetközi tudományos rendezvényeken.
g.

az előadások legalább egyharmadának nemzetközi konferencián kell elhangoznia,

h.

a konferenciák a PhD védést követően valósuljanak meg.

III. A habitusvizsgálatra vonatkozó további szempontok (szakmai közéleti tevékenység):
Az alábbi tevékenységek közül legalább 10-ben mutasson fel értékelhető teljesítményt:
-

MA és BA szakdolgozat-vezetés,
TDK-dolgozat vezetése,
oktatási tevékenység doktori programban,
doktori témavezetés,
felsőoktatási oktatási program kidolgozása,
külföldi vendégoktatás,
szerkesztési tevékenység (többszerzős tanulmánykötet, konferenciakötet, könyvsorozat,
tematikus folyóiratszám vendégszerkesztése),
hazai és/vagy külföldi szakmai folyóirat szerkesztőbizottsági tagja,
szakmai folyóirat tanácsadó testületének tagja,
tudományos közlemények (nem szakdolgozat vagy doktori disszertáció) lektora,
hazai és nemzetközi konferenciák szervezője/társszervezője,
hazai és nemzetközi pályázatokban való részvétel,
hazai és nemzetközi kutatócsoportokban való részvétel, kutatási project vezetése,
hazai és nemzetközi kutatói, oktatói ösztöndíjak
nemzetközi együttműködésben megvalósult ösztöndíj,
hazai és nemzetközi tudományos testületekben viselt tisztség,
tudományos minősítési eljárásokban való részvétel,
szakmai/állami/miniszteri kitüntetés,
egyetemi és kari elismerések, hallgatói önkormányzatok által adományozott díjak,
egyetemi, kutatóintézeti vezetői tapasztalat
hazai vagy külföldi szervezetek számára szakértés

PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola Néprajz-Kulturális Antropológia Doktori Program
habilitációs kritériumai
I. Publikációk

1.

Két monográfia. (vagy 2. vagy 3.)

A doktori iskola/az IDI egyes Programjai specifikálja, hogy
a.
b.
c.
d.
e.

f.

g.
h.
i.
j.
k.

magyar vagy külföldi kiadók által kiadott,
a könyv lektorált legyen,
az egyik monográfia a PhD fokozat megszerzése után jelenjen meg,
a két monográfia eltérő tartalommal íródjon,
elfogad tanulmánykötet is monográfiaként (különös tekintettel a máshol már megjelent
tanulmányok egybeszerkesztett köteteire), melyek tematikusan szorosan összekapcsolódnak, és
tematikus egységet alkotnak
az egyik monográfiát helyettesítheti önálló forrásfeltáráson alapuló jelentős kérdéskörrel
kapcsolatos, minimum egy ív terjedelmű bevezető tanulmányt tartalmazó, szakszerűen jegyzetelt
kritikai forráskiadást jelentő kötet,
az egyik monográfiát helyettesítheti 2 éven belül benyújtott MTA doktori disszertáció,
az egyik monográfia szövege lehet azonos PhD disszertáció szövegével,
megjelenés előtt álló monográfiát a kiadó jóváhagyó nyilatkozatával, valamint a kiadó által
elfogadott kézirat elektronikus változatával fogad el,
a monográfiák mellett szükségesnek tart további tanulmányokat, a PhD fokozatszerzés után
legalább 10 tanulmányt tart szükségesnek,
az idézettség meghatározott mértéke (legalább 50 – az egyes programok ettől eltérhetnek)

vagy
2. Egy monográfia és egy habilitációs dolgozat (vagy 1. vagy 3.)
A dolgozatról minimum két habilitált „opponens”, lehetőleg a két habitusvizsgáló véleménye szükséges,
akik közül legalább az egyik „külsős”.
A doktori iskola határozza meg, hogy
a.
b.
c.
d.

e.
f.
g.

kiket jelöl ki a habilitációs dolgozat bírálatára,
a PhD dolgozat terjedelmével megegyező terjedelmű legyen a habilitációs dolgozat,
a könyv a PhD fokozat megszerzése után jelenjen meg,
elfogad tanulmánykötet is monográfiaként (különös tekintettel a máshol már megjelent tanulmányok
egybeszerkesztett köteteire), melyek tematikusan szorosan összekapcsolódnak, és tematikus egységet
alkotnak,
a monográfia szövege lehet azonos PhD disszertáció szövegével,
a monográfián és a habilitációs dolgozaton túl szükségesnek tart további tanulmányokat, a PhD
fokozatszerzés után legalább 10 tanulmányt,
az idézettség meghatározott mértéke (legalább 50 – az egyes programok ettől eltérhetnek)

vagy
3. Egy monográfia és 20 tanulmány (vagy 1. vagy 2.)
A tanulmányok lektorált folyóiratokban vagy szerkesztett kötetekben kell, hogy megjelenjenek. A könyv
és a tanulmányok között nem lehet átfedés.
A doktori iskolának kell specifikálni:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

a monográfia esetében mindazokat a lehetséges követelményeket és feltételeket, amelyek az 1.
és 2. pontban vannak felsorolva,
a megkövetelt tanulmányok pontos számát,
a tanulmányok rangos (lektorált, országos vagy nemzetközi terjesztésű) folyóiratokban
jelenjenek meg,
a tanulmányok egyharmada idegen nyelven jelenjen meg,
egy tanulmány minimum fél ív terjedelmű,
az idézettség meghatározott mértéke (legalább 50 – az egyes programok ettől eltérhetnek)

II. Konferencia előadások:
Minimum tíz konferencia-előadás magyar vagy nemzetközi tudományos rendezvényeken.
A doktori iskola specifikálja, hogy
a.

rangos hazai vagy nemzetközi konferencián magyar vagy idegen nyelvű előadás, melyek itthon vagy
külföldön kerültek megrendezésre,

b.

az előadások legalább egyharmadának nemzetközi konferencián kell elhangoznia,

c.

a konferenciák a PhD védést követően valósuljanak meg.
III. A habitusvizsgálatra vonatkozó további szempontok (szakmai közéleti tevékenység):

Az alábbi feltételek közül legalább 10 pontban érdemben értékelhető teljesítményt tudjon igazolni:
-

MA és BA szakdolgozat-vezetés,
TDK-dolgozat vezetése,
oktatási tevékenység doktori programban,
doktori témavezetés,
felsőoktatási oktatási program kidolgozása,
külföldi vendégoktatás,
szerkesztési tevékenység (többszerzős tanulmánykötet, konferenciakötet, könyvsorozat,
folyóiratszám vendégszerkesztése),
hazai és/vagy külföldi szakmai folyóirat szerkesztőbizottsági tagja,
szakmai folyóirat tanácsadó testületének tagja,
tudományos közlemények (nem szakdolgozat vagy doktori disszertáció) lektora,
hazai és nemzetközi konferenciák szervezője/társszervezője,
hazai és nemzetközi pályázatokban való részvétel,
hazai és nemzetközi kutatócsoportokban való részvétel, kutatási project vezetése,
ösztöndíjas elismerés (pl. OTKA),
nemzetközi együttműködésben megvalósult ösztöndíj,
hazai és nemzetközi tudományos testületekben viselt tisztség,
tudományos minősítési eljárásokban való részvétel,
szakmai/állami/miniszteri kitüntetés,
egyetemi és kari elismerések, hallgatói önkormányzatok által adományozott díjak,
egyéb.

tematikus

