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A professzori és docensi munkakör betöltésére vonatkozó általános feltételek és a pályázati eljárás 

konkrét feltételei professzori illetve docensi munkakör betöltéséhez a Selye János Egyetem 

Gazdaságtudományi Karán 

 

A 131/2002 számú hatályos felsőoktatási törvény (továbbiakban „törvény”) 30. §  (1) bekezdésének h) és 

i) pontja alapján a Selye János Egyetem Gazdaságtudományi Karának Tudományos Tanácsa  tárgyalta 

A professzori és docensi munkakör betöltésére vonatkozó feltételek és a pályázati eljárás konkrét feltételei 

a professzori illetve docensi munkakör betöltéséhez a Selye János Egyetem Gazdaságtudományi Karán 

szabályzatát és jóváhagyásra terjesztette be a Selye János Egyetem Tudományos Tanácsába.  

 

1. fejezet 

A professzori munkakör betöltésének általános feltételei 

1. Az egyetemi professzori munkakör betöltésének előfeltétele a tudományos-pedagógiai fokozat 

megléte az adott vagy rokon szakterületen, amely a meghatározott munkakör betöltéséhez 

szükséges (a törvény 75. § (4) bekezdése). 

2. A professzori fokozattal rendelkező egyetemi oktató, aki professzori munkakört tölt be, az adott 

felsőoktatási intézmény rendes professzora (egyetemi tanára). A docensi fokozattal rendelkező 

egyetemi oktató, aki professzori munkakört tölt be, az adott felsőoktatási intézmény rendkívüli 

professzora. Amennyiben a felsőoktatási intézmény docense a professzori munkakör betöltése 

folyamán professzori fokozatra tesz szert, az adott felsőoktatási intézmény rendes professzora 
(egyetemi tanára) lesz (a törvény 75. § (5) bekezdése). 

3. A karon professzori munkakört betöltő személynek eleget kell tennie a törvény 75. § (2) 

bekezdésében jegyzett munkakör betöltéséhez szükséges kötelességeknek és követelményeknek, 

valamint a 341/2004-es számú kormányrendelet 1. számú mellékletében megfogalmazott 

munkaköri leírásnak (17. Oktatásügy és sport, fizetési osztály: 14, munkaköri tevékenység: 01). 

 

2. fejezet  

A docensi munkakör betöltésének általános feltételei 

1. A docensi munkakör betöltésének előfeltétele a docens tudományos-pedagógiai fokozat megléte 

az adott vagy rokon szakterületen, amely a meghatározott munkakör betöltéséhez szükséges (a 

törvény 75. § (4) bekezdése). 

2. A karon docensi munkakört betöltő személynek eleget kell tennie a törvény 75. § (3) 

bekezdésében jegyzett munkakör betöltéséhez szükséges kötelességeknek és követelményeknek, 

valamint a 341/2004-es számú kormányrendelet 1. számú mellékletében megfogalmazott 
munkaköri leírásnak (17. Oktatásügy és sport, fizetési osztály: 13, munkaköri tevékenység: 01). 

 

3. fejezet 

A professzori és docensi munkakör betöltésének konkrét feltételei 

Kategória Kritériumok Javasolt 

kritériumok 

Megjegyzések 

doc. prof. 

1 Pedagógiai gyakorlat hossza (év) 4 8   

2 Egyetemi tankönyvek (számszerűsítve / 

szerzői ív) 
  1 / 3   

3 Egyetemi jegyzetek és tanulmányi 

segédanyagok száma (számszerűsítve /  

szerzői ív)  

1 / 3 2 / 5 helyettesíthető a 2 sz. kategóriával 

4 Vezetett záródolgozatok száma (összesen) 10 20   

5 A végzett doktoranduszok száma (akik 

PhD., CSc. vagy Dr. tudományos 

fokozatot szereztek) 

  2   
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6 A WOS adatbázisban jegyzett és  legalább 

0,25-ös impact faktorral rendelkező, vagy 

Scopus adatbázisban jegyzett és legalább 

0,25-ös SNIP indexszel rendelkező hazai 

és külföldi folyóiratokban megjelent 

tudományos munkák száma 

3 6 Docensi hely esetében legalább 2, 

professzori hely esetében legalább 4 

darab WOS adatbázisban jegyzett és  

legalább 0,25-ös impact faktorral 

rendelkező tudományos munka az 

elvárás 

7 A hazai vagy külföldi kiadónál megjelent 

monográfiák és fejezetei és hazai vagy 

külföldi tudományos folyóiratban 

megjelent tudományos munkák száma 

5 10 helyettesíthető a 6 sz. kategóriával 

8 Külföldi konferenciakötetben megjelent 

tanulmányok száma 

5 10 helyettesíthető a 6 sz. kategóriával 

9 Hazai konferenciakötetben megjelent 

tanulmányok száma 

5 10 helyettesíthető a 6 sz. kategóriával 

10 A WOS és Scopus adatbázisokban 

jegyzett hivatkozások száma a hazai és 

külföldi tudományos munkákban 

5 10   

11 A WOS és Scopus adatbázisokban nem 

jegyzett hivatkozások száma a hazai és 

külföldi tudományos munkákban 

5 10 helyettesíthető a 10 sz. kategóriával 

12 Befejezett tudományos vagy kutatási 

projektek száma, amelynek felelős 

projektvezetője vagy koordinátora volt 

1 2   

13 Befejezett tudományos vagy kutatási 

projektek száma, amelynek tagja volt 
2 4 helyettesíthető a 12 sz. kategóriával 

 

4. fejezet  

Záró rendelkezések 

1. Az egyetemi docensek és professzorok munkaköri kötelességeit a felsőoktatásról szóló törvény 

75. § (2) és (3) bekezdése szabályozza. 

2. A professzori és docensi munkakör betöltésére vonatkozó feltételek és a pályázati eljárás konkrét 

feltételei a professzori illetve docensi munkakör betöltéséhez a Selye János Egyetem 

Gazdaságtudományi Karán szabályzatot a Selye János Egyetem Gazdaságtudományi Kar 
Tudományos Tanácsa 2018. április 28-án és 1. sz. függelékét 2018. december 10-én tárgyalta meg.  

3. A professzori és docensi munkakör betöltésére vonatkozó feltételek és a pályázati eljárás konkrét 

feltételei a professzori illetve docensi munkakör betöltéséhez a Selye János Egyetem 

Gazdaságtudományi Karán szabályzatot a Selye János Egyetem Tudományos Tanácsa 2017. 
május 5-én és 1. sz. függelékét 2018. december 18-án hagyta jóvá. 

4. A professzori és docensi munkakör betöltésére vonatkozó feltételek és a pályázati eljárás konkrét 

feltételei a professzori illetve docensi munkakör betöltéséhez a Selye János Egyetem 

Gazdaságtudományi Karán szabályzat a Selye János Egyetem Tudományos Tanácsának 

jóváhagyásával lép hatályba. 

 

Komárom, 2018. december 18. 

 

.............................................................… 

Dr. habil. PaedDr. György Juhász, PhD. 

az  SJE Tudományos Tanácsának elnöke 

 

.....................................................… 

RNDr. Peter Csiba, PhD. 

az  SJE GTK Tudományos Tanácsának elnöke 

 


