Oktatók és kutatók teljesítmény-értékelésének szabályzata
a Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Karán
A Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Karának (a továbbiakban: Kar) Tanácsa a Karral
oktatói és kutatói munkakörben közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozói teljesítményének
egységes értékelése céljából az alábbi szabályzatot alkotja:
1.§ Jelen szabályzat hatálya kiterjed a Karral jogviszonyban álló valamennyi oktatói, illetve
kutatói munkakörben dolgozó közalkalmazottra.
2.§ Az oktatók és kutatók kötelesek jelen szabályzat 1. számú mellékletében foglalt értékelési
rendszer alapján évente egy alkalommal, a megelőző évben nyújtott teljesítményükről
önbevallást készíteni legkésőbb február hó 15. napjáig. A kitöltött táblázatot elektronikusan, email mellékleteként kell eljuttatni a munkahelyi vezető (intézetvezető) és a Kar dékánja részére.
3.§ Az oktatók és kutatók egyúttal kötelesek a teljesítmény-értékelést megalapozó háttér
kimutatást (pl. oktatási tevékenység tantárgyankénti bemutatása, konkrét publikációk
megnevezése, konzultált dolgozatok megnevezése, stb.) is elkészíteni és kérésre
intézetvezetőjüknek illetve a dékánnak bemutatni.
4.§ Az 1. számú mellékletben, az adott munkakörhöz rendelt minimális összes pontszám elérése
esetén túlmunka végzése értelmezhető és egyúttal az óra- és vizsgadíjak megállapítására
vonatkozó – mindenkor hatályos – dékáni utasításban foglaltak alkalmazandók.
5.§ Ha az adott oktató, illetve kutató két egymást követő évben eléri vagy meghaladja az 1.
számú mellékletben meghatározott, az általa betöltöttnél magasabb beosztásra vonatkozó
minimális összes pontszámot, akkor az adott oktatónak a saját kérésére történő előléptetése,
figyelembe véve a mindenkor hatályos magasabb rendű releváns jogszabályi előírásokat,
szakmailag megalapozottnak tekinthető. A teljesítmény-értékelés ebben az esetben
visszamenőlegesen is alkalmazható.
6.§ Az oktatói teljesítmény csak abban az esetben alapoz meg túlmunkát, illetve oktatói
előléptetést, ha az adott oktatónak jelen szabályzat 1. számú mellékletének 1. részében foglalt
óratartási tevékenységen túl évente legalább 20 pontértékű teljesítménye mutatható ki.
7.§ Az értékeléssel kapcsolatos esetleges viták (pl. kategóriába sorolás, pontszámítás módja,
stb.) eldöntésére a Kari Minőségirányítási Bizottság jogosult.
8.§ Jelen szabályzat hatályba lépésével egyidejűleg megszűnik az eddigiekben alkalmazott, ún.
tudománymetriai értékelési rendszer.
9.§ Jelen szabályzat 2016. február 1-jén lép hatályba, első alkalommal a 2015. évi oktatóikutatói teljesítmény értékelésére kell alkalmazni.
10.§ Jelen szabályzatot a Kar Tanácsa 11/2015-2016. sz. Kari Tanácsi Határozatával fogadta
el.

1. számú melléklet:
OKTATÓK TELJESÍTMÉNY-ÉRTÉKELÉSÉNEK SZEMPONTRENDSZERE
A SZTE MEZŐGAZDASÁGI KARÁN
Név:
Beosztás, intézet:
Értékelt év:
1. OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG
Megnevezés
Előadás tartása magyarul az értékelt évben, óránként
Gyakorlat tartása magyarul az értékelt évben, óránként
Előadás tartása angolul az értékelt évben, óránként
Gyakorlat tartása angolul az értékelt évben, óránként
Szakdolgozat témavezetése félévente (ha nem elégtelen
a minősítés)
TDK, OTDK dolgozat témavezetése (a konferencia
félévében)
Kari TDK témavezetett hallgató 1-3. helyezése
OTDK témavezetett hallgató 1-3. helyezése
PhD témavezetés félévente (1 hallgató cselekményéhez
kapcsolódóan maximum 50 pont)

egységnyi
0,4
0,3
0,7
0,5

Pontszámok
egységszám

elért

Pontszámok
egységszám

elért

2
5
10
20
5

2. TUDOMÁNYOS ÉS PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG
Megnevezés

egységnyi
Tankönyv és egyetemi jegyzet
Egyetemi jegyzet fejezete (megkezdett ívenként)
5/ív
Önálló egyetemi jegyzet (megkezdett ívenként)
5/ív
Egyetemi tankönyv fejezete (megkezdett ívenként)
7/ív
Önálló egyetemi tankönyv (megkezdett ívenként)
7/ív
Szakkönyv és szakkönyv fejezete
Magyar nyelvű szakkönyv vagy fejezete szerzőként
7/ív
(megkezdett ívenként)
Idegen nyelvű szakkönyv vagy fejezete szerzőként
10/ív
(megkezdett ívenként)
Tudományos közlemények
Magyar nyelvű konferencia kiadványban
3
Magyar nyelvű lektorált folyóiratban
6
Magyar nyelvű lektorált folyóiratban (IF-os)
12
Ha IF>1,0, akkor 150%, ha IF>3,0, akkor 200%
Idegen nyelvű konferencia kiadványban
4
Idegen nyelvű lektorált folyóiratban
8
Idegen nyelvű lektorált folyóiratban (IF-os)
14
Ha IF>1,0, akkor 150%, ha IF>3,0, akkor 200%
Konferencia előadás
Magyar nyelvű hazai rendezvényen
2
Idegen nyelvű hazai rendezvényen
4
Nemzetközi hazai rendezvényen
6
Külföldi rendezvényen
8
Gazdálkodók részére tartott szakmai előadás
2
1

Poszter
Poszter magyar nyelven
Poszter idegen nyelven
Ismeretterjesztő cikk

2
3
1
Hivatkozás tudományos közleményekre
Hivatkozás magyar nyelvű folyóiratban
2
Hivatkozás idegen nyelvű folyóiratban
3
Hivatkozás IF-os folyóiratban
4
Ha IF>1,0, akkor 150%, ha IF>3,0, akkor 200%
Hivatkozás egyéb közleményben
1
Szerkesztői tevékenység
Hazai konferencia előadáskivonat-kötet
1/ív
Nemzetközi konferencia előadáskivonat-kötet
2/ív
Hazai magyar nyelvű folyóirat/évfolyam
2/ív
Hazai idegen nyelvű folyóirat/évfolyam
3/ív
Külföldi folyóirat/évfolyam
3/ív
Könyv (tankönyv, szakkönyv, monográfia) magyar
2/ív
nyelven
Könyv (tankönyv, szakkönyv, monográfia) idegen
3/ív
nyelven
3. TUDOMÁNYSZERVEZŐI ÉS EGYÉB SZERVEZŐI TEVÉKENYSÉG
Pontszámok
Megnevezés
egységnyi egységszám
Konferencia szekció-elnök (levezető)
- hazai
2
- hazai nemzetközi
4
- külföldi
6
Konferenciaszervezés
- hazai tudományos konferencia szervezése
3
- hazai nemzetközi tudományos konferencia
6
szervezése
- külföldi tudományos konferencia szervezése
9
Konferencia szervezőbizottsága
- elnök
9
- titkár
6
- tag
3
Hazai tudományos folyóirat szerkesztőbizottsága
- főszerkesztő
4/év
- felelős szerkesztő
3/év
- tag
2/év
Külföldi tudományos folyóirat szerkesztőbizottsága
- főszerkesztő
6/év
- felelős szerkesztő
4/év
- tag
3/év
Megnevezés
Tudományos bizottság tagja (akadémiai/országos)
Tudományos bizottság tisztségviselője
(akadémiai/országos)
2

egységnyi
3/év
6/év

Pontszámok
egységszám

elért

elért

Tudományos társaság tagja (országos)
Tudományos társaság tisztségviselője (országos)
Nemzetközi tudományos bizottság tagja
Nemzetközi tudományos bizottság tisztségviselője
Szakmai szervezet tagja (pl. szakmai kamara,
alapítvány, egyesület)

2/év
4/év
4/év
8/év
1/év

Pontszámok
egységnyi egységszám
PhD értekezés védésen bíráló bizottsági
- elnök
12
- opponens
10
- titkár
3
- tag
7
PhD szigorlati bizottsági
- elnök
7
- titkár
3
- tag
5
Habilitációs eljárásban
- elnök
8
- opponens
6
- tag
5
Záróvizsga bizottságban
- elnök
5
- tag
3
3
Doktori iskolai tagság (évente)
Megnevezés

Megnevezés

egységnyi

Magyar nyelvű könyv lektorálása (tankönyv, szakkönyv,
monográfia)
Idegen nyelvű könyv lektorálása (tankönyv, szakkönyv,
monográfia)
Magyar nyelvű tudományos közlemény (cikk) lektorálása
Idegen nyelvű tudományos közlemény (cikk) lektorálása
Szakdolgozat, TDK dolgozat bírálata
OTDK dolgozat bírálata
Megnevezés
Hazai díj, tudományos elismerés
Nemzetközi díj, tudományos elismerés
Szabadalom
Megszerzett tudományos fokozat (PhD) (megszerzés
évében)
Habilitáció (megszerzés évében)
Szakirányú továbbképzés megszerzése
Harmadik vagy további alapfokú nyelvvizsga
megszerzése (középfokú 200%, felsőfokú 300%)

3

elért

Pontszámok
egységszám

elért

Pontszámok
egységszám

elért

3/ív
4/ív
3
4
3
5
egységnyi
30
40
40
20
30
10
6

Megnevezés

egységnyi
10/év
5/év
2
5/év
3/év
1
3
5

Nemzetközi projekt témavezetője
Nemzetközi projekt résztvevője
Nemzetközi projekt jelentése
Hazai projekt témavezetője
Hazai projekt résztvevője
Hazai projekt jelentése
Elnyert pályázat forrása (millió forintonként)
Oktatási-kutatási projekt felkért bírálója
Megnevezés
Részvétel beiskolázási programban (programonként)
Részvétel vendégtanár programban (megtartott
óránként)
Részvétel kari rendezvények megszervezésében
(rendezvényenként)

egységnyi
2

Pontszámok
egységszám

Pontszámok
egységszám

elért

elért

2
2

A tudományos közlemények pontszámát egységnyinek (100%) tekintve az a társszerzők között
az alábbi súlyozás szerint oszlik meg:
- első szerzőre számítandó 60%,
- az összes többi szerzőre számítandó összesen 40%.
Kettőnél több szerző esetén az összes pontszám 40%-a az alábbiak szerint oszlik meg:
- utolsó szerzőre számítandó 60%,
- az összes többi közbülső szerzőre 40% egyenlő arányban megosztva.
Az összes pontszám számítása tekintetében társszerzők esetén a szerzők között született írásos
megállapodás az irányadó. Ennek hiányában a fenti számítási módszer alkalmazandó. A
Mezőgazdasági Karral közalkalmazotti jogviszonyban nem állóknak az adott publikációban
való megjelenése nem osztótényező.
Minimális elvárt összes pontszámok:
Tanársegéd/tudományos segédmunkatárs esetében: 120 pont
Adjunktus/tudományos munkatárs esetében: 140 pont
Főiskolai docens esetében: 180 pont
Egyetemi docens/tudományos főmunkatárs esetében: 200 pont
Főiskolai tanár esetében: 220 pont
Egyetemi tanár esetében: 250 pont

4

