
A Pszichológia Habilitációs Bizottság és Doktori Tanács 
követelményrendszere a habilitálás szakmai feltételeiről és értékelési 

elveiről 
 

1. A doktori fokozat (PhD) megszerzése óta végzett tudományos, alkotó 
tevékenység elbírálásánál a Pszichológia SZHB a habilitációs eljárás 
megindításához a következő feltételeket állítja: 

  
Az eredmények tézisekben történő összefoglalása 

  
A tézisek a pályázó válogatott (max. 10) publikációjára épülnek. A 

publikációk kumulatív impakt faktora legalább 10* legyen. 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. 

 
  
2. Az életpálya során kifejtett tudományos, alkotó tevékenység elbírálásánál az 
eljárás megindításának minimum-feltétele: 

  
a) a publikációs/alkotó tevékenység minimuma a Pszichológia Habilitációs Bizottság és 

Doktori Tanács által megjelölt MTA II. osztály Pszichológiai Tudományos Bizottság 
MTA doktori eljárására vonatkozó mindenkori követelményeinek 50%-a. 
 
Pszichológia MTA doktori követelmények: 
http://mta.hu/data/dokumentumok/kozerdeku_adatok/DT_konyv_2015_aug.pdf 
 

3. A hazai és nemzetközi szakmai és az egyetemi közéletben való részvétel 
minimum követelményei: 

  
Hazai/nemzetközi szakmai szervezetekben, testületekben való részvétel, 
vagy hazai/nemzetközi folyóiratok szerkesztőbizottsági tagság, tudományos 
pályáztató szervezetek bírálói feladatainak betöltése, valamint tudományos 
minősítési eljárásokban betöltött opponensi, bizottsági tagsági 
feladatok teljesítése. 

 
  
4. Az életpálya során kifejtett oktatói és előadói működés teljesítménymutatóit 
illetően a Pszichológia HBDT a habilitációs eljárás megindítását az alábbi 
minimum-feltétel teljesüléséhez köti: 

  
-Legalább 8 szemeszter felsőoktatási, a tanrendben szereplő és megtartott oktatási 
tevékenység (előadás, gyakorlati foglalkozás 
-legalább 1 végzett PhD hallgató, 
-tantárgy jegyzete. 

 

http://mta.hu/data/dokumentumok/kozerdeku_adatok/DT_konyv_2015_aug.pdf


Különösen indokolt esetben a fenti követelmények alól a kari HBDT javaslatára az EHBDT 
felmentést adhat. 
 
5. Speciális rendelkezések 
 

A habilitációs folyamat megindításának feltétele hogy az a) vagy a b) területek 
legalább egyikében az előírt minimumot minőségben és/vagy mennyiségben 
érdemben meghaladó teljesítményt mutasson fel a jelölt. 

 
A publikációs jegyzék bármely nemzetközi folyóirat formátumát 
alkalmazhatja. A bibliográfiai adatokon túl, tartalmaznia kell a cikk címét 
is, valamint a közlő folyóirat impakt faktorát és a cikk hivatkozottságát. 
  
A pályázónak nyilatkoznia kell, hogy az idegen nyelvű összefoglalót 
milyen nyelven tartja. A pszichológia szakterületen angol, német és 
francia nyelvből választhat. 
  
Amennyiben a habilitációs eljárás a jelölt kérésére nem magyarul folyik, 
idegen nyelvként kizárólag az angol nyelv fogadható el. 

 
 
  
A habilitációs követelményeket a Pszichológia HBDT 2017. május 17-én fogadta 
el, az EHBDT 2017. május 25-én hagyta jóvá. A Szabályzat 2017. május 25-én lép 
érvénybe. 

 


