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A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.) 28. § (3) 

bekezdésében foglaltak figyelembevételével, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

(a továbbiakban: Egyetem) Humánpolitikai Szabályzatának 36. §-ának betartásával, valamint a 

Szervezeti és Működési Rend (továbbiakban: SZMR) 36. § (1) bekezdés f) pontja alapján a docensi 

kinevezések kritériumairól szóló szabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat) adom ki:  

 

I. fejezet 

ÁLTALÁNOS RÉSZ 

 

1. § 

A Szabályzat célja 

 

Jelen dékáni utasítás célja, hogy kibővítse az Nftv, valamint a BME Humánpolitikai szabályzatban a 

docensi munkakör betöltésére vonatkozó kritériumokat a BME Villamosmérnöki és Informatikai 

Karra tekintettel. A kritériumok tükrözik a Kar vezető oktatókkal szemben támasztott elvárásait az 

oktatás, oktatásszervezés, kutatás, tehetséggondozás, szakmai közélet, nemzetközi és pályázati 

tevékenység terén.  

 

2. § 

A Szabályzat hatálya 

 

(1) A Szabályzat hatálya kiterjed 

a) a Kar által egyetemi docensi munkakör betöltésére meghirdetett pályázatok jelentkezőire 

(a továbbiakban: pályázó); 

b) a Kar szervezeti egységeire; 

c) 7. §-ban meghatározott bírálóbizottság tagjaira. 

(2) Jelen Szabályzat tárgyi hatálya a docensi pályázatok elbírálására vonatkozó eljárásokra terjed 

ki. 

 

II. fejezet 

KÜLÖNÖS RÉSZ 

 

3. § 

Docensi kritériumok 

 

(1) A Kar az 1. §-ban megjelölt célok elérése érdekében a docensi munkakör betöltésére irányuló 

pályázatok esetén az alkalmazás szükséges követelményeit rögzítő Nftv., valamint a BME 

Humánpolitikai szabályzat vonatkozó rendelkezéseiben rögzítetteken túl, további kritériumokat 

vezet be: 

a) a mester diploma és a doktori fokozat megszerzése óta eltelt időre vonatkozóan a jelen 

Utasítás 4. § rendelkezései; 

b) az oktatási és tudományos tevékenység, közéleti szerepvállalás 

minimumkövetelményeire vonatkozóan a jelen Utasítás 5. § rendelkezései; 

c) a tudományos, oktatásszervezési, tehetséggondozási, nemzetközi és projekt 

tevékenységben mutatott kiválóságra vonatkozóan a jelen Utasítás 6. § rendelkezései az 

irányadóak.  

 

 

4. § 

A mester diploma és a doktori fokozat óta eltelt időre vonatkozó követelmények 
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(1) A pályázat beadásához legalább 2 éve odaítélt PhD fokozat, és az MSc diploma megszerzésétől 

számított 7 év oktatói gyakorlat szükséges. 

(2) A 7 év oktatói gyakorlatba a doktori képzésben töltött idő is beleszámít. 

(3) Felsőoktatási háttérrel nem rendelkező pályázók esetén a 7 év oktatási gyakorlat kiváltható 7 

év szakmai gyakorlattal. 

 

5. § 

Minimumkövetelmények 

 

(1) Egyetemi docenssé az nevezhető ki, aki a jelen szakasz (2)-(5) bekezdésekben megfogalmazott 

oktatói, tudományos és közéleti kritériumok mindegyikének megfelel. 

(2) Az oktatási tevékenységre vonatkozó minimumkövetelmények: 

a) 1 tárgy előadása 2 féléven át. Csak olyan félévek vehetők figyelembe, melynek során a 

pályázó tartotta az előadások legalább 75%-át. 

b) Legalább 5 hallgató konzultálása (szakdolgozat, diplomaterv, PhD, TDK, ÚNKP 

témavezetés). Egy hallgató csak egyszer vehető figyelembe. 

c) Oktatási segédanyag (jegyzet, előadásfólia, példatár, mérési segédanyag, digitális 

tartalmak) fejlesztése. 

(3) A tudományos tevékenységre vonatkozó minimumkövetelmény, hogy a pályázó az egyetem 

szakterületileg illetékes doktori iskolájának habilitációs kritériumai közül, minden 

tudománymetriai előírás legalább 50%-át teljesíti. 

(4) Kari vagy egyetemi közéleti szerepvállalás terén elvárt a rendszeres részvétel bizottsági 

munkában (kari, egyetemi, TDK, PhD bizottságokban), TDK és ÚNKP pályázatok bírálatában; 

tanulmányi versenyek, egyetem- és tudomány-népszerűsítő programok (pályaorientációs 

napok, nyílt nap, gyerekegyetem, kutatók éjszakája, nyitott laborok délutánja, lányok napja) 

szervezésében, lebonyolításában. 

(5) A pályázónak a Humánpolitikai Szabályzat erre vonatkozó előírásaival összhangban be kell 

mutatnia, hogy idegen nyelven is képes előadás tartására, széleskörű hazai és nemzetközi 

kapcsolatrendszerrel, valamint szakmai közéleti elismertséggel rendelkezik, továbbá a 

pályázati kiírásban megfogalmazott speciális követelményeknek is eleget tesz. 

(6) Felsőoktatási háttérrel nem rendelkező pályázók esetén 

a)  az oktatással és a közéleti szerepvállalással kapcsolatos kötelező kritériumoktól el lehet 

tekinteni, de a pályázatban oktatási és hallgatói témavezetői tapasztalat felmutatása 

továbbra is szükséges; 

b) az egyetem szakterületileg illetékes doktori iskolájának habilitációs kritériumai közül 

minden tudománymetriai előírást legalább 75%-ban szükséges teljesíteni. 

 

6. § 

Kötelezően választható kritériumok 

 

(1) A kötelezően teljesítendő kritériumok mellett a pályázónak a jelen szakasz (2)-(8) 

bekezdésekben felsorolt területek közül legalább 3-ban kell kiemelkedő teljesítményt 

felmutatnia. 

(2) Kiemelkedőnek minősül a tudományos tevékenység, ha a publikációra és idézettségre 

vonatkozó mutatói (műszaki területen a Q és I szám) elérik a habilitációs kritérium 100%-át. 

(3) Kiemelkedőnek minősül az oktatásszervezési tevékenység, ha a pályázó meghatározó szerepet 

játszott 

a) legalább 1 új tárgy tematikájának kidolgozásában vagy teljes átdolgozásában; 

b) vagy BSc alaptárgy koordinálásában; 

c) vagy jelentős kari vagy tanszéki oktatásszervezési feladatokban (különös tekintettel a 

specializációfelelősi, tankörvezető-koordinátori, TDK felelősi szerepvállalásra). 
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(4) Kiemelkedő elismertségű az oktatási tevékenység, ha a pályázó 

a) legalább 4 olyan félévvel rendelkezik, melyben a minimum 10 érdemi vélemény alapján 

számolt Oktatásminőségi indexe a Kari toplista felső 25%-ba esik; 

b) vagy elnyerte a Kar, az Egyetem, vagy a HK által odaítélt, oktatási kiválóságot elismerő 

díjat (pl. Kar Kiváló Oktatója, Kar Kiváló Fiatal Oktatója, Egyetem Kiváló Oktatója). 

(5) Kiemelkedőnek minősül a tehetséggondozási tevékenység, ha a pályázó 

a) legalább 2 Tudományos Diákköri Konferenciáján helyezést elért dolgozatot konzultált; 

b) vagy hallgatók bevonásával született legalább 2 publikációja. 

(6) Kiemelkedőnek minősül a szakmai közéleti tevékenység, ha a pályázó 

a) külföldi rendezésű nemzetközi konferencián a programbizottság tagja volt,  

b) vagy tudományos folyóirat szerkesztőbizottságában tag (speciális kiadás szerkesztése 

nem vehető figyelembe); 

c) vagy szakmai szervezet munkájában meghatározó szerepet tölt be. 

(7) Kiemelkedőnek minősül a pályázati és projekt tevékenység, ha a pályázó 

a) ipari együttműködésben végzett projektekben vezető szerepet vállalt; 

b) vagy tudományos pályázatot nyert el, vezetett; 

c) vagy hazai/nemzetközi konzorciumi pályázat megszervezésében, benyújtásában 

meghatározó szerepet játszott; 

d) vagy hazai/nemzetközi pályázat kari koordinátoraként tevékenykedett. 

(8) Kiemelkedőnek minősül a nemzetközi kapcsolatrendszer, ha a pályázó 

a) külföldi tanulmányúton vett részt, melynek eredménye szeminárium tartása vagy közös 

cikk; 

b) vagy rendszeresen publikál külföldi társszerzőkkel; 

c) vagy nemzetközi részvétellel zajló pályázatban külföldi kutatócsoporttal közös 

feladatokat vállalt. 

(9) Felsőoktatási háttérrel nem rendelkező pályázók esetén a kötelezően választható kritériumok 

közül a 6.§ (2), (6), (7), (8) bekezdésben foglaltak közül kell 2-ben teljesítést felmutatni. 

 

7.  § 

A docensi pályázatok értékelése 

 

(1) A docensi pályázatokat értékelő bizottság a Dékán által felkért elnökből és legalább három 

tagból áll. 

(2) A bizottság elnöke a kari vezetéstől és a pályázatot kiíró tanszéktől független. 

(3) A bizottság tagja 

a) a tudományos dékánhelyettes;  

b) a pályázatot kiíró tanszék által javasolt, a kari vezetés által elfogadott tag;  

c) egy külső (a Kar foglalkoztatásában nem álló) szakértő. 

(4) Tanácskozási joggal vesz részt a bizottság munkájában a Minőségbiztosítási Bizottság 

képviselője és a Hallgatói Képviselet delegáltja. 

(5) A bizottság a pályázatok benyújtási határidejét követő 1 hónapon belül az alábbi szempontok 

alapján teszi meg indoklással alátámasztott javaslatát a Kari Tanács számára: 

a) A pályázat alapján a pályázó megfelel-e a tanszék kiírásban megfogalmazott 

elvárásainak; 

b) a pályázó teljesíti-e a kar jelen dékáni utasításban lefektetett követelményeit; 

c) a pályázatban ismertetett, jövőre vonatkozó tervek alapján, várhatóan, teljesülnek-e az 

egyetemi docensek folyamatos alkalmazásának feltételei. 

 

8. § 

Záró rendelkezések 
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(1) Jelen Szabályzat 2022. szeptember 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti az 

a docensi kinevezések kritériumairól szóló 1/2017. számú Dékáni Utasítás. 

(2) Jelen Szabályzat megtalálható a következő oldalakon:  

http://www.vik.bme.hu/szabalyzatok/ 

https://szabalyozastar.bme.hu/ 

(3) Jelen Szabályzatot a Dékáni Hivatal gondozza. 

 

 

 

Budapest, 2022. június 21. 

 

 

 

 

Dr. Charaf Hassan  

dékán s.k. 
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