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A TERMrtnznrr uDo MANyr KARRAv o NATt<ozo RENDEl-rcnzftsEK
94. $
AzEWE Term6szettudom6nyiKar habilitr{ci6sjoga az aIilbbitudomiinydgaksaterjed ki:
- Biol6gia tudomdny,
- Fizika tudom6ny,
- Fdldtudom6ny,
- K6mia tudom6ny,
- Matematikatudom6nY,
- Kdrnyezettudom6ny.
85. $
ad 4.5
(1) A Kari Habilit6ci6s Bizotts6g (KHB), illetve az illet6kes Szakteriileti Habilit6ci6s
Bizotrs6g(SZHB) a jelolt habilitdci6s p6ly6zatdnakmegitdI6s6n6la jelen szabillyzat25. $6banfelsorolt szempontokfigyelembev6tel6veldont.
(2) A szakmai, tudom6nyos teljesitm6ny elbirilLilsdndIfigyelembe veszi az el6rt fj
tudom6nyos eredm6nyeket, a nemzetkozi publik6ci6s tev6kenys6get 6s a
tudom6ny szervezoi tev6kenys6get.
(3) Az oktat6i teljesitmdny megit6l6s6n6lfigyelembe veszi a ki.ilfoldon folytatott tgazolt
oktat6i tev6kenys6getis.
A rnnnr,EMRE voNATKozo sAJAros SzABALYoK
86. $
ad 5.5
(l) A k6relemhez - a p6lydz6 szakterti\etdrol- h6rom tan6ra el6adils vdzlata €,segy
f6l6veskoll6gium tervezetecsatoland6.
(Z) A habilit6ci6s (tan6ra) el6ad6shoz kapcsol6d6 tervezett koll6gium vdnlatdnak
ossze6ll(t6sakormeg kell jeldlni, hogy az milyen el6k6pzetts6gi 6s milyen szakon tanul6
hallgat6knaksz6l.
(3) A szakirodalmi publik6ci6s tevdkenys6grevonatkoz6 publikdcids 6s hivatkoziisi
jegyzlket a szaktertiletenkialakult szok6soknakmegfeleloenkell ossze6llftani.
(4) A k6relemhezmellfkelni kell a jelen szabillyzat4. $ (1) bekezd€sd) pontj6ban eloirt
habilit6ci6s dolg ozatot.A penydz6ebbenr6mutat a publik6lt eredm6nyekjelent6s6g6rea
rudom6nytertileifejl6d6seszempontj6b6l6s kit6r a tudomdnyostevdkenys6gfjszenis6gdre.
nyilatko zntakell arr6l, hogy az rdegennyelvri dsszefoglal6tmely idegen
(5) A p61yaz6nak
nyelvenkfv6nja megtartani.
(6) A kdrelemhezmelldkletk6ntcsatolniketl a kovetkezodokumentumokat:
igazol6eredetioklev6l, vagy annakhiteles m6solata,
a) az egyetemiv€gzetts6get

33
b) a doktori vagy azzal egyen6rt6kti tudom6nyos fokozat megszerzlsdt tgazol6 eredeti
oklevdl vagy annak hiteles mdsolata (ki.ilfolddn szerzett oklev6l eset6n annak eredeti
honositottp6ld6nya),
c) egy6btudom6nyosc(met rgazol6oklevdl,
d) a-doktori fokozat megszerz€seut6n a tudomdnytertiletenfolytatott legal6bb 6 f616ves
oktat6i gyakorlatot tanrisit6 dokumentumok,
e) az egyetemenkfviili f66llisf p6lydz6esetdn3 h6napn6lnem r6gebbi hat6s6gierkolcsi
bizonyitv1ny,ilt. kiilfoldi 6llampolg6reset6naz eztp6tl6 hat6sdgibizonyitvdny,,
0 az eljdrilsi d(j befizetdsdtrgazol6 csekkszelv6ny,
g) a k6relmezo nyllatkozata arr61,,hogy ngyanezentudom ilnydgban nincs folyamatban
habilit6ci6selj6rdsa,6s an6l,hogy 2 lvenbeli.il elutasitotthabilitdci6sk6relmenem volt.
(7) A k6relemhez elektronikus 6s 3 nyomtatott p6lddnyban tov6bbi benyrijtand6
dokumentumok:
a) r6szletesszakmai 6n6lefiajz,
b) a tervezett fll€ves koll6gium 6s az ehhezkapcsol6d6habilit6ci6s el6ad6sokv6zlata,
t6mdja, rendszere, targyalfusim6djai (hrlrom habilit6ci6s ds egy tudom6nyos el5adi{s
tdmav6zlat6nakbeaddsa kdtelez6)
c) a p6\y6tz66\tal k6,szitett,a doktori foko zat megszerzlse 6ta eltelt id6szakban el6rt
tudom6nyos eredm6nyeinek a nemzetkozi szakirodalomra figyelemmel tdrt6no 6rdemi
6ttekint6se(habilitdci6s dolgozat), melyben tudom6nyosmunk6ssdgdtosszefoglalja,annak
jelent6sebb
eredm6nyeitt6zisekbenis vil6gosanbemutatja,
-al
6ta publik6lt szakirodalmikozlemdnyei,konyvei teljes
a doktori fokozat megszerz€,se
list6ja. A szakirodalmi kozlem6nyeket az aldbbi bont6sban kell megadni: nemzetkdzi
refei1lt foly6iratban, hazai referillt foly6iratban megjelent cikkek, egydb szakmai cikkek,
poszter), egy6bkdzlem6nyek,
teljes konferenciacikkek, konferenciaabsztraktok(e16ad6s,
jegyz€ke.
e) a teljes munk6ss6gfuavonatkoz6hivatkozflsi
(g) Ha a k1relmezo elektronikusan nem adja be a fent felsoroltakat, akkor a (7)
bekezddsbenmeghatdrozott dokumentumokat a 3 p6ld6ny helyett 7 p6ld6nyban kell
benyujtania.
(9) A (6)-(7) bekezddsbenmeghatiirozottakontfl h6rom p6ld6nyban benffitand6k a
habilit6ci6sdolgo zathozkapcsol6d6publik6ci6k ktilonlenyomataivagy m6solatai.
87. $
ad 6.$
(l) Indokolt esetben a habilirdci6s elj6r6s (a habilit6ci6s dolgozat benyfjt6sa, a
tudom6nyos,szakmai teljesftm6ny,valamint az oktat6i k6pess6gbemutat6sa6s 6rtdkel6se)
r{szben vagy egfszbenidegennyelven is lefolytathat6.
(2) A habilit6ci6s eljards sor6n a tudom6nyoseload6shoz kapcsol6d6an,(ha a p6lydz6
csak habilit6ci6s (tan-6ra)el6ad6sttart, akkor azt kovet6en) a p6lydz6nakidegen nyelvri
a
osszefoglal6t(kb. 15 perc) kell tartam. Az idegen nyelvri dsszefoglal6megtart6sakor
orosz
francia,
Term6szettudom6nyi K-on az angolnyelv hasznillataindokolt, de az ndmet,
6s spanyol nyelven is megtarthat6.A felsoroltak koziil az angolt6l eltdro idegen nyelv
hasznillatiltoz az tlletdkes SZH B hozzdj 6rul6sa szii k s6ges.
(3) A habilit6ci6s eljr{r6s teljes vagy rdszlegesidegen nyelven va16 lefolytat6sakor a
Term6szettudomdnyi Karon az angol nyelv hasznillataindokolt. Az illet6kes Szakter0leti
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Habilit6ci6s Bizottsdg (SZHB) m6s idegen nyelven is elfogadhatja az e16ad6s(ok)
megtartdsdt,illetve az eljrir6s lefolytatdsilt, ha az adott nyelv hasznillata a szakteri.ileten
indokolt ds az SZHB, illetve a Szakmai BirdI6 Bizotts6g (SZBB) tagjai kompetensekaz
eload6s(ok) 6s az eljdr6s 6rt6kel6s6bena kiv6lasztott nyelven. Ennek hi6ny6ban a
hi6ny6ban az eljdr6sbefejez6dik.
nyelvv6laszr6staz SZHB elutasitja,6s megilLLapodds
88. $
ad 7.5 @ bek.c) pont
(1) A Term6szettudom6nyiKaron ot szaktertiletihabilit6ci6s bizotts6g mtikddik. Ezek a
F6ldrajzlFoldtudom6nyi,a Matematikai, a Kdmiai, a Frzikai ds a Biol6giai Szakteri'ileti
Habilit6ci6s Bizottsdgok. Tekintettel a kornyezettudom6nyinterdiszciplin6risjelleg6re, e
tertiletena KHB bonyolitj ale a teljes habilit6ci6selj6r6st.
(2) A szakteriiletihabilitdci6sbizottsdgok6-6 f6b6l 61lnak.
(3) Az SZHB-ok bsszet6tel6re (elnok 6s tagok) az illet6kes int€zetr tan6csok, a
Szaktertileti Professzori Tandcs v6lem6ny6t kik6rve, tesznek javaslatot. Az SZHB-ok
megbizds6ta Kari Tan6cshagyjaj6v6.
(4) Az SZHB megi.iresed6helylrelhelyeire az illetdkes Int€zeti Taniics tesz javaslatot,
amelyeta Kari Tandcshagyj6v6.
(5) Az SZHB-ok mtikod6si rendj6t az ELTE TTK Szakteruleti Habilit6ci6s
B i zotts69ainak mtikod6se c(m alatti rendelkezdsektartalmazzdk.
FELADATAIA
A gnnu,TrAcI6s nuAnAsBAN rOznrUUrOOO TESTULETEK
TnnunszETTUDovtANYIK.lnoN
A Szakter iil eti H abilit dci 6s B i zottsdgok fe Iadatai
89. $
ad 7.5 @ bek.c) Pont

- 8 tagri SZBB-ot javasol
(l) Az SZHB a kdrelem be6rkezdseutdn - 30 napon beltil
felk6rni, kijelolve az SZBB elndk6t, ndgy tag6t, egy p6ttagdt 6s a k6t, ir6sos bir6latot
k6szit6szemdlyt,valaminr a habilit6ci6s eload6sGmdjdt.Az SZBB tagjait a KHB hagyja
j6v6,6s a KHB elnoke k6ri fel.
(2) Az SZBB tagiai habilitrllt cfmmel, illetve a tudom6nydoktora fokozattal vagy az MTA
doktora c(mmel rendelkez6 szem6lyek, egyetemi tani4rok vagy ezeknek megfeleloen
kvalifikdlt kiilfdldiek lehetnek.
(3) Az SZBB hi{rom ragjak6nt kiils6 rntdzmdny habilitillt cimmel, illetve a tudom6ny
doktorafokozattal vagy MTA doktori cimmel rendelkez6munkatdrsfitkell felk6rni.
a szaktertilet
(4) Az SZHB-ok vJrdolgozzdk azt a szakmai kovetelm6nyrendszert
megit6l6s6n6l
6g6nak
sajiitoss6gainak megfelelSen , amelyet a jeloltek munk6ss
j6vr{hagyiisa
6rv6nyesitenek.E kovetelm6nyeketaz illet6kes tnt€zeti tandcsok 6s a KHB
utiln a Kar hivataloshonlapj6n nyilv6nossdgrahozza.

