Gazdálkodás és Szervezéstudományi Doktori Iskola
A Szakmai Habilitációs Bizottság követelményrendszere
a habilitálás szakmai feltételeiről és értékelési elveiről

Az SZHB követelményrendszere a BME habilitációs szabályzatával (ld. Humánpolitikai
Szabályzat vonatkozó része) összhangban lévő, a szakterület sajátosságait figyelembevevő
részletes szabályozás.
1. A habilitáció alapkövetelményei:
Az eredmények tézisekben történő összefoglalása. Tudományos jellegű habilitáció esetén a
tézisek a pályázó válogatott publikációira épülnek. A válogatott munkák eredményeit
egységes, önmagában érthető rendszerben kell bemutatni. Az új megállapításokat tételesen, a
tudományos téziseknél megszokott formában kell rögzíteni, a válogatott publikációkat
tézispontokhoz rendelve.
A habilitációs folyamat során a rendszerekbe foglalt ismereteket a jelöltnek tudományos
vitában be kell mutatnia és állításait meg kell védenie. Tantermi előadása során magyar és
idegen nyelven bizonyítania kell egyetemi előadó képességét.
2. Az SZHB a habilitációs eljárás megindításához a következő feltételeket állítja:
-

A PhD (vagy ezzel egyenértékű) tudományos fokozat megszerzése óta, legalább 5 éven át
magas szintű, rendszeres, önálló, tudományos tevékenység folytatása.

-

Hazai vagy külföldi egyetemen legalább 6 féléven keresztüli oktatás.

-

Témavezetői feladatok ellátása (TDK, diplomamunka vagy PhD), vagy a Gazdálkodás- és
Szervezéstudományi Doktori Iskola keretében oktatás.

-

Rendszeres, magas szintű szakirodalmi tevékenység folytatása:
Az MTA IX. Osztálya MTA doktori címhez kapcsolódó publikációs
minimumkövetelmények teljesítése; vagy a Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori
Tanács PhD fokozat megszerzéséhez előírt publikációs minimumkövetelmény
ötszörösének teljesítése. Bármely változat esetén legalább két „Web of Science”
adatbázisban szereplő (impact faktorral rendelkező) folyóiratcikk publikálása. Legalább
10 „Web of Science”, „MTA IX. Osztály folyóiratlista” vagy „PhD kiemelt folyóirat”
helyeken megjelent független hivatkozás, melyek közül legalább kettő „Web of Science”es. Az összes elvárt független hivatkozások száma 20.

3. A hazai és a nemzetközi szakmai közéletben való részvétel követelményei:
-

Előadásokkal, eredmények ismertetésével való rendszeres részvétel nemzetközi és
hazai tudományos rendezvényeken.

-

A hazai és nemzetközi tudományos közéletben való tevékeny részvétel.

-

Az SZHB értékeli a kutatási pályázatokon elért sikereket és az eredményes
kutatásszervező tevékenységet.

-

Értékelendő a tudományos minősítő eljárásokban való aktív részvétel, az
„iskolateremtő” tevékenység.

A habilitációs követelményeket a Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Habilitációs Bizottság
2008. április 15-én fogadta el, az EBDT 2008. április 25-én hagyta jóvá. A Szabályzat 2008.
április 25-én lép érvénybe.

1. A fenti tudományos követelményeket teljesítettnek kell tekinteni, ha a pályázó az MTA
doktora.
2. Az MTA IX. Osztálya MTA doktori címhez kapcsolódó publikációs
minimumkövetelményeinek, illetve a Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Tanács
PhD fokozat megszerzéséhez előírt publikációs minimumkövetelményeinek minden esetben
a habilitációs pályázat benyújtásakor érvényes változata a mérvadó.
3. A végleges formában közlésre elfogadott folyóiratcikkek megjelentnek számítanak.
4. A publikációk számának meghatározásakor a társszerzői részesedést 1) vagy a szerzők
számával való egyenletes osztással kell meghatározni úgy, hogy az egyik társszerzőt fél
súllyal kell figyelembe venni, 2) vagy – a Pályázó vagy a Habilitációs Bizottság kérésére –
az összes szerző által tett nyilatkozat alapján kell figyelembe venni.
5. Független hivatkozás: nyomtatott vagy elektronikus szakfolyóiratban, illetve könyvben
megjelent olyan hivatkozás, amelyben a hivatkozó és a hivatkozott mű egyetlen szerzője
sem közös.

