
HABILtrAclos Br.lAnAs

Az Ecitvcis Lor6nd Tudom6nyegyetem
eljar6sra:

Tdrsadalomtudomdnyok

. Sllam- 6s jogtudom6nYok

. politikatudom6nyok

. sZociol6giai tudom6nYok

Bdlcsdszettudomdnyok

az al6bbi tudomany 6gal<ban jogosult habilitdcios

filozofiatudom6nyok
irodalomtudom6nyok
mriv6szeti 6s mtivel6d6stort6neti tudom6nyok
n6pr ajz 6 s kultur6li s antropo 16 g iai tudom6nyok
nevel6s- 6s sporttudom6nYok
nyelvtudom6nyok
pszichologiai tudom6nyok
tcirt6ne lemtudom6nY o k

Termdszettudomdnyok

biologiai tudom6nyok
fizikai tudom6nyok
fcildtudom6nyok
kdmiai tudom6nyok
kornyezettudomanYok
matematika- 6 s szhmitilstudom6nyok

M{iszaki tudomdnyok

. informatikai tudom6nYok

Habilit6cio ir6nti k6relmet a szabillyzat 2. sz. fiiggel6ke szerinti formanyomtatv6nyon az

Egyetem F6titk6rsdgthoz kell benyrijtani. Habilit6ci6 ir6nti k6relmet legkor6bban a doktori

uigy vele egyen6rtek,.i t.rdom6nyos fokozat megszer zesetol szfumitott ot 6v elmrilt6val lehet

Ueny,iltuni.- Az 5 6ves kiv6r6si id6 alol indokolt esetben a kar (szak) habilit6ci6s

Aizottsageinak javaslata alapjin azEgyetemi Habilit6ci6s Bizotts6g adhat felment6st.

A k6rele nlhez csatoland6k :

k6relem rirlap (1 pld)
az egyetemi v6gzetts eget igazolo eredeti oklevelet be kell mutatni, 6s mSsolatait

csatolni kell (2 Pld)
t t doktori vagy'azzal egyen6rt6kri tudom6nyos fokozat megszerzeset igazol6 eredeti

oklevelet be kell mutatni, 6s m6solatait csatolni kell lez a kiilfdlddn szerzett oklevdl



eset6n annak eredeti honosftott p6ld6nyara vonatkozik/ (2 pld)
. &zelj6r6si dijbefizet6s6t igazoll csekkszelv6ny,
, flk6relmez6 nyilatkozata arc61, hogy trgyanezen tudomdnyhgban nincs folyamatban

habilit6cios elj6r6sa, 6s arr61, hogy 2 lvenbeltl elutasitott k6relme sem volt (2 pld)

o ndoktori fokozatmegszerzdse ut6n a tudom6nytertileten folytatott legal6bb 6 f616ves

oktatoi gyakorlat6t tanrisit6, a munk6ltat6i jogkdr gyakorl6ja iital aliirt igazolils (2

pld)
. rdszletes szakmai dndletrajz (3 pld; a Termdszettudom6nyi Karon 6s az Informatikai

Karon tov6bbi 4 pld, ha elektronikusan nem keriilt benyrijt6sra)
, fltewezetlfel{ves kolldgium vfnlata,temirja,rendszere,tdtgyal6si m6djai
, n habilit6ci6s 6s a tudom6nyos eload6s vfnlata (legal6bb kdt habilit6cios 6s egy

tudom6nyos el6ad6s tlmavdzlatinak bead6sa k<itelez6) (3 pld.; a

Term6szettudom inyi Karon 6s az Informatikai Karon tov6bbi 4 pld, ha

elektronikusan nem keriilt benyrij t6sra)
o e piiyi5,6 6ltal k6szitett, a doktori foko zat megszerzdse 6ta eltelt id6szakban el6rt

tudom6nyos eredm6nyeinek a nemzetkozi szakirodalomra figyelemmel tdrtdn6

6rdemi 6ttekint6se, melyben tudom6nyos munk6ss agat <isszefoglalja, annak

jelent6sebb eredm6nyeit t6zisekben vil6gosan bemutatja (3 pld; a

Term6szettudom inyi Karon 6s az Informatikai Karon tov6bbi 4 pld, ha

elektronikusan nem keriilt benyrij t6sra)
. dz EHSZ 4.$ (l) bekezdes d) pontj ihan meghat6rozott dolgozal monogtffra vagy

tanulm6nykotet (2 Pld)
o n doktori fokozat megszer zdse ota publik6lt szakirodalmi kcizlem6nyeinek,

konyveinek teljes list6ja 6s a tudom6nytertilet sajdtoss6gainak megfelel6en

6ssze6llftott hivatkoz6si jegyzlke (3 pld., illetve a Term6szettudom6nyi Karon 6s az

Informatikai Karon tov6bbi 4 pld, ha elektronikusan nem kertilt benyrijt6sra)

. dz egyetemmel kozalkalmatottijogviszonyban nem all6 palydzo eset6n 3 h6napn6l

nem-r6gebbi hat6s6gi erkolcsi bizonyitvdny, ill. kiilfoldi 6llampolg6r esetdn az efi.

potl6 hato s6gi bizonY itv itny .

A habilit6ci6s elj6r6s dija 100.000 Ft.

A habilit6ci6s elj6r6s szabiiyait, menetdt azEsyetem Habilit6ci6s Szab6lyzata togziti.


