
A Matematikai Szakteriileti Habilitici6s Bizottsfg szakmai

kiivetelm 6nyren dszere

A minimdlis kdvetelminyek sz aldbbiak:

Tudom6nyos telj e sitmdnyre vonatkoz6 kovetelmdnyek

A pillyhzonak a PhD fokozat megvdd6se 6ta megfrt, m5r megjelent vagy kozldsre

elfogadott tudom6nyos publik6ci6i turtalmazzanak legal6bb 6 6tlagos idegen nyelvti

foly6iratban megielent 6tlagos szinvonalir cikkeknek megfelel6 irj tudominyos eredm6nyt. Ha

tfursszerzbs dolgozatndl a pillydzo kcizremrikcid6sdnek m6rt6ke meg6llapithat6, akkor a

dolgozatot ennek megfelel6en csdkkentett srillyal kell figyelembe venni, ha viszont ilyen adat

nem rlll rendelkez6sre, akkor rigy kell tekinteni, hogy a tSrsszerzok a dolgozathoz azonos

mdrtdkben j6rultak hozz6,6s a besz6mitott sirlyt ennek megfeleloen kell meg6llap(tani.

A jeldlt r6szletes szakmai <in6letraj z6ban t6rjen ki minden olyan szempontra, mely

tudom6nyos tevdkenys6gdnek megitdl6s6t befoly6solja. Csatolja tudom6nyos dolgozatainak

telj es list6j 6t, valamint fontosabb tudom6nyos eklad6sainak a t^isti$ht.

A p6lydz6 teljes munkissigdra vonatkoz6 hivatkozhs list6ja legal6bb 10, ktil6nboz6

tudom6nyos munk6kban megjelent ftiggetlen hivatkoz6st tartalmazzon. Ktilon jelolje meg

azokat a hivatkozdsokat, amelyek art tanrisid6k, hogy a p6lydz6 eredmdnyeit felhasznilltilk

vagy tov6bbfejlesztett6k, 6s ezeket a hivatkoz6sokat c6lszeni rdvid szdvegkornyezetes

rdlzettel kiegesziten i .

Oktatdsi tevdken)rsd gre vonatkoz6 kovetelm6nyek

A p|lyino a tudom6nyteriiletdn szerzett legal6bb 6 feldves oktat6si gyakorlat

dokumentillilsa kapcs6n roviden terjen ki az illtala oktatott orhk jellegdre (regul6ris eload6s,

speci6lis el6ad6s, gyakorlat) 6s szdmhra. A sziiks6ges 6 fel6v oktat6si gyakorlat teljes

munkaid6ben val6 oktat6sra vonatkozik. R6szmunkaid6ben val6 oktat6s csokkentett srillyal

ker[l beszimit6sra azon az alapon, hogy egy fdldven kereszti.il heti | 6ra el6ad6s Sltalilban 116,

| 6ra gyakorlat 1/8 fel6vnyi oktat6snak felel meg.

A jeldlt ismertesse egy6b oktat6si tevdkenysdgdt is, fgy az esetleges tankonyv - vagy

jegyzet irdst, oktat6si segddanyagok kdszitds6t, doktoranduszok 6s szakdolgoz6k



tlmavezetds6t, diSkkdri munka rhnyiths6t, ds minden m6s olyan munk6t, mely hozzdjfurulhat

oktatdsi tev6kenys6g6nek pozitiv megit6l6s6hez.

A p6lyaz6 dltal benyfijtott feldves koll6gium 6s 3 habilit6ci6s el6ad6s tewezet olyan

thr gy r a vonatkozzdk, me ly szerep e I a Matem atikai lntlzet tanterv6ben.

Egy6b

A habilit6cios elj6r6s rdszben vagy egdszben angol nyelven is lefolytathat6, k6rjtik

azonban az effe vonatko z6 igeny el6zetes jelz6s6t. Minden m6s nyelv eset6n a Matematikai

SzHB el6zetes hozzhjilrul6sa sztiks6ges.


