Feltételek teljesítése a professzori és docensi munkakör betöltésére
34. Szociológia és szociálantropológia tanulmányi szakon

Név: ……………………………………………………


docens

professzor
Pályázati kiírás az alábbi pozícióra
(a megfelelőt kérjük, jelölje „X”-el): 


3) Tudományterület: 34. Szociológia és szociálantropológia
Minimális kötelező követelmények
Az elvárt minimális teljesítmény
a jelölt teljesítése

doc.
prof.

1. Oktatási tevékenység és oktatási anyagok készítése



     a) Oktatási tevékenység:
3 év a PhD megszerzése után
3 év a PhD megszerzése után

     b) Főiskolai vagy egyetemi tanköünyv legalább 3 szerzői ív terjedelemben
  vagy

-


1


     tankönyvi szövegek, egyetemi jegyzetek, oktatási céllal készült szak- és tudományos munkák vagy részek ilyen kiadványokban (a zárójelben a minimális szerzői részarányt kell feltüntetni):

(3 szerzői ív)


2 (6 szerzői ív)a)


     c) Eredményesen megvédett záródolgozatok témavezetése:
3
6

2. Tudomámnyos-kutatói vagy művészeti tevékenységb)
     Kimenetek (publikációk) A+, A, A- összesen:
          ezek közül


5 (2)



12 (2)


     WoS, Scopus adatbázisban jegyzett: 
-
5

3. A publikációs vagy művészeti tevékenység idézettsége (citátumok) b)
     Citárumok összese: 
          ezek közül

25 (6)

55 (10)

     WoS, Scopus adatbázisban jegyzett citátumok:
3
12

4. Doktori iskola
a) doktoranduszok témavezetése:
      ezek közül

-


2


   végzett / disszertációs vizsga után van:
- / -
1 / 1

b) Tudományos projekt résztvevője/vezetője:c)
      ezek közül
2 / 0

2 / 2


     Már eredményesen lezárult projektek (a többi még folyamatban lehet):

1 / 0

1 / 1

5 További szakspecifikus feltételek
a) Tudományos monográfia legalább 6 szerzői ív terjedelemben:
-
1

b) További tudományos publikáció legalább 3 szerzői ív terjedelemben:
1d)
1e)

c) Tudományos publikációk összesen: (beleértve a 2. bek.-ben feltüntetetteket is:
        ezek közül
15
40

     a nemzetküzi kommunikációban használt nyelven:
3
9

d) Szak- és pedagógiai tanulmányok (az 1. bek. b) pontját leszámítva):g)
9
18

e) Aktív részvétel nemzetközi tudományos rendezvényeken:
3
9

f) H-index:
2
6

Magyarázat:
a) A tankönyvekben, tankönyvi szövegekben, egyéb szakmai vagy tudományos művekben szereplő részek esetében, legalább két tankönyvben, tankönyvi szövegben, egyéb szakmai vagy tudományos műben szereplő részre van szükség.
b) Az elmúlt 6 évre vonatkozó számok zárójelben szerepelnek. Ez az időtartam meghosszabbodik azzal az időtartammal, amely alatt a kérelmező az oktatási és kutatási tevékenységének ellátásában hosszabb ideig szünetelt szülési vagy szülői szabadság, tartós betegszabadság, eltartott személy tartós ápolása miatti távollét, vagy bármely más alapos ok miatt.
c) A projektben való részvétel helyettesíthető a projektvezetői tisztséggel is. Különösen az APVV, a VEGA, a KEGA, az Európai Uniós projektek és más olyan nemzetközi kutatási projektek számítanak ide, amelyekben a támogatásokat pályázat alapján ítélik oda. Nem számítanak bele az egyetemek és karok által belső támogatási programok alapján nyújtott támogatások. Nem számítanak bele a sikertelen projektek, illetve azok a projektek, amelyek az értékelés szerint nem érték el céljaikat.
d) Azonos lehet a habilitációs dolgozattal. Ha a kiadványnak több szerzője van, a pályázó hozzájárulásának legalább 3 szerzői ív terjedelműnek kell lennie.
e) Lehet legalább 3 szerzői ív terjedelmű tudományos monográfia, legalább 3 szerzői ív terjedelmű időszakos vagy nem időszakos tudományos kiadvány teljes része, vagy legalább 3 szerzői ív terjedelmű egyetemi tankönyv, ha az nem számít bele az (1) bekezdés b) pontjában feltüntetett számba. Ha a publikációnak több szerzője van, a pályázó részesedésének legalább 3 szerzői ív saját résznek kell lennie. 
f) A nemzetközi kommunikáció standard nyelve az a nyelv, amelyen a tudományterület nemzetközi tudományos eseményeit általában megszervezik, és amelyen a nemzetközi tudományos közösségen belüli egyéb kommunikáció zajlik. Ilyen nyelvek az angol, a német, a francia és a spanyol. A filológiai tudományágak esetében ez magában foglalja azt a nyelvet, amely a szóban forgó filológia tárgyát képezi.
g) Ezek a publikációk tudományos munkákkal helyettesíthetők (a közzétett absztraktok nem számítanak bele), három szakmai vagy pedagógiai munkát egy tudományos munka helyettesíthet. A 11. Filológia tanulmányi területhez rendelt habilitációs és inaugurációs eljárások esetében három szakmai vagy pedagógiai publikációnak számít legalább 3 szerzői ív terjedelmű szakmai vagy művészeti fordítás (tudományos monográfia, szakmai kiadvány, regény, novella, novelláskötet stb. fordítása).
h) Az egyetem publikációs nyilvántartásában, más egyetem adatbázisában, vagy más adatbázisban nyilvántartott hivatkozások alapján, kivéve az önidézést. A H-indexet az idézettségi lista alapján kell igazolni.

A publikációk besorolása
(1) Egy tudományos publikáció akkor kap A+ minősítést, ha az alábbi feltételek közül legalább egy teljesül: 
a) legalább ötször idézik a WoS vagy Scopus adatbázisban szereplő tudományos publikációkban olyan szerzők, akikkel a szerzőnek az idézet közzétételének időpontjában nincs közös tanszéki, intézeti, stb. munkaviszonya; 
	b) legalább négy országból származó szerzők idézik (az idéző tanulmányokban, a tanulmányt megjelentető intézmény országhoz való kötüdését veszik figyelembe; abban az esetben, ha több, különböző országból származó szerző munkájában idézik a tanulmányt, csak egy ország szmítható be); 
	c) legalább négy nemzetközileg elismert tudományos intézmény szerzői idézik (az idéző tanulmányokban, a tanulmányt megjelentető intézmény országhoz való kötüdését veszik figyelembe; abban az esetben, ha több, különböző országból származó szerző munkájában idézik a tanulmányt, csak egy ország szmítható be); 
	d) legalább 3 szerzői ívből (a továbbiakban SZI) álló tudományos monográfia, amelyet a Science Citation Index Extended (SCIE), a Social Sciences Citation Index (SSCI) vagy a Arts and Humanities Citation Index (AHCI) által nyilvántartott tudományos folyóiratban recenzáltak; 
	e) olyan idézett tanulmányról van szó, amely a SCIE, SSCI vagy AHCI által vezetett helyen jelenik meg és a megjelenés évében volt idézve, vagy 
	f) egy nemzetközi tudományos rendezvényen (kongresszuson, konferencián, szimpóziumon stb.) a pályázó által "főelőadóként" tartott, meghívott előadásról van szó; a pályázónak ezt a tényt a rendezvény programjával kell igazolnia, kivéve, ha ez egyértelműen kiderül a publikációból.
(2) Egy tudományos publikáció akkor éri el az A besorolást, ha az alábbi feltételek közül legalább egy teljesül:
	a) legalább háromszor idézik a WoS vagy Scopus adatbázisban szereplő tudományos publikációkban olyan szerzők, akikkel a szerzőnek az idézet közzétételének időpontjában nincs közös tanszéki, vagy intáézeti, stb munkaviszonya; 
	b) legalább három országból származó szerzők idézik (az idéző tanulmányokban, a tanulmányt megjelentető intézmény országhoz való kötüdését veszik figyelembe; abban az esetben, ha több, különböző országból származó szerző munkájában idézik a tanulmányt, csak egy ország szmítható be). 
	c) legalább három nemzetközileg elismert tudományos intézmény szerzői idézik (az idéző tanulmányokban, a tanulmányt megjelentető intézmény országhoz való kötüdését veszik figyelembe; abban az esetben, ha több, különböző országból származó szerző munkájában idézik a tanulmányt, csak egy ország szmítható be); 
	d) legalább 3 SZI terjedelmű tudományos monográfia, amelyet a recenzió megjelenésének évében a WoS vagy a Scopus listáján szereplő tudományos folyóiratban szakmailag recenzáltak; vagy 
	e) a publikálás évében WoS vagy Scopus adatbázisban jegyzett kiadványban jelent meg.
(3) Egy tudományos publikáció akkor kap A- minősítést, ha az alábbi feltételek közül legalább egy teljesül:
	a) olyan szerző idézi a WoS vagy Scopus adatbázisban szereplő tudományos publikációban, akivel a szerzőnek az idézet közzétételének időpontjában nincs közös tanszéki, intézeti, stb. munkaviszonya; 
	b) legalább két országból származó szerzők idézik (az idéző tanulmányokban, a tanulmányt megjelentető intézmény országhoz való kötüdését veszik figyelembe; abban az esetben, ha több, különböző országból származó szerző munkájában idézik a tanulmányt, csak egy ország szmítható be). 
	c) legalább két nemzetközileg elismert tudományos intézmény szerzői idézik (az idéző tanulmányokban, a tanulmányt megjelentető intézmény országhoz való kötüdését veszik figyelembe; abban az esetben, ha több, különböző országból származó szerző munkájában idézik a tanulmányt, csak egy ország szmítható be); 
	d) legalább 3 SZI terjedelmű tudományos monográfia, amelyet tudományos folyóiratban recenzáltak; vagy 
	e) a publikálás évében a WoS vagy a Scopus kiadványban megjelent tudományos tanulmány. 
(4) Egy tudományos publikáció akkor éri el a B besorolást, ha az alábbi feltételek közül legalább egy teljesül:
	(a) olyan szerzők idézik, akikkel a szerzőnek az idézet közzétételének időpontjában nincs közös tanszéki, intézeti, stb. munkaviszpnya; vagy 
	b) legalább 3 SZI terjedelmű tudományos monográfia. 
(5) Egy tudományos publikáció akkor kap C besorolást, ha nem ér el az A+, A, A- vagy B minősítést.

Az adatok helyességét aláírásommal igazolom.
Keltezés helye és dátuma:
………………………………………………………………………
		…………………………………………..	
  aláírás                                                                                                                                                                                                                                                 

