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EMLÉKEZTETŐ 

A Tudományos Bizottság Véleménye a Szenátus 2011. szeptember 26-i ülésének napirendi pontjaira 

vonatkozóan  

 

 

Időpont: 2011. szeptember 26. 14:00 

Helyszín: „I” épület, IB019-es tárgyaló 

Résztvevők: a mellékelt jelenléti ív szerint 

 

 

1.Napirendi pont: Kari Tudománymetriai mérések    
 

A Bizottság, a 2011. áprilisi határozat alapján újra felkéri a karokat, hogy legkésőbb október 7-ig - a 

tudományos teljesítmény mérésére vonatkozó dokumentum alapján - a kari összehasonlítás alapjául 

szolgáló külföldi intézmények neveit, illetve a releváns folyóiratokat adják meg.  

 

A Bizottság az előterjesztést egyhangúlag támogatta. 

 

2. Napirendi pont: A docensi habilitáció és idegennyelvű képzés fontossága  

A Bizottság, egyrészt a formálódó Felsőoktatási Törvényjavaslat, valamint az egyetem 

versenyképességének növelése szempontjából  két pontra szeretné a figyelmet felhívni: 

 Javasolja, hogy az egyetem vezetősége kérje fel az EHBDT-t a habilitációs szabályzat 

módosításának megvizsgálására, amely lehetővé teszi, hogy a docensi kinevezés esetén a jelenlegi 

– egyetemi tanárokra szabott – publikációs követelmények helyett, pl. a tudományegyetemekhez 

hasonlóan a PhD fokozathoz szükséges kritériumok  3 v. 5 ötszörösének a teljesítését irányozza 

elő. Természetesen a bizottság az egyetemi tanári kinevezésekhez tartozó kritériumok enyhítését 

nem tartja célszerűnek, hanem a minőség biztosítása érdekében azt továbbra is az MTA Doktora 

típusú feltételrendszerrel ekvivalens kritériumrendszer szintjén javasolja tartani. 

 Javasolja, hogy az egyetem vezetősége hívja fel a figyelmet az idegennyelvű képzés fontosságára, 

hiszen ez is fontos velejárója a jövőbeli kutatóegyetemi címnek. Ennek keretében a Bizottság 

javasolja, hogy  

- a képzésért felelős jelenlegi szervezeti egységek fokozott figyelemmel biztosítsák a képzés 

szervezését, valamint vezessenek be képzés minőségellenőrzésére vonatkozó módszereket; 

- a képzésben megtermelt jövedelmek a képzés és annak minőségét emelő tevékenységek 

finanszírozására legyenek fordíthatók; 

- az idegennyelvű képzés ne csak a cserehallgatók kiszolgálásra törekedjen, hanem tartsa 

életben az eddigi teljes BSc/MSc/PhD programjait, különben a felajánlott tantárgyspektrum  

leszűkül, amely a képzés távlati elsorvadásához vezethet.  

 

A Bizottság az előterjesztést egyhangúlag támogatta. 

 

3. Napirendi pont: együttműködés külföldi intézményekkel 

A kurrens nemzetközi trendek alapján egyetemünk egyre inkább beágyazódik a nemzetközi oktatási 

folyamatokba, pl. sok dual-degree programban veszünk részt, illetve az „oktatási piacon” is élesedő 

verseny miatt, egyre több intézmény szeretné közvetlenül megkeresni hallgatóinkat vonzó külföldi 

programokkal. Ez egyrészt örvendetes, hiszen hallgatóink lehetőségeit tágítja. Ugyanakkor ezek a 

megkeresések néha ellentmondanak azon egyetemi érdeknek, amik a tehetséges MSc és PhD 

hallgatóink megtartására vonatkoznak, akik a magas szintű diplomáért és fokozatért való munka során, 

teljesítményükkel egyetemünk oktatási és kutatási tevékenységét erősítik.  Ezért a Bizottság felhívja a 

figyelmet, hogy ilyen megkeresések esetén a kölcsönösségre törekedjünk, nevezetesen a hallgatók 

külföldi tanulmányai lehetőleg csereprogramok, vagy egyéb kölcsönösséget biztosító formációban 

menjenek végbe. Ezért célszerű, hogy az egyetem egészére vonatkozó megkereséseket először a 

bizottság véleményezze és vitassa meg a kölcsönösség lehetőségét. 

 

A Bizottság az előterjesztést egyhangúlag támogatta. 
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4. Egyebek: tájékoztató a TÁMOP tehetséggondozó projektről  

Dr. Levendovszky János tájékoztatta a Bizottságot a projekt jelenlegi állásáról, szakmai 

megvalósításáról, valamint az október 7-i nyitórendezvényről. 

 

A Bizottság a tájékoztatást egyhangúlag elfogadta. 

 

2011. szeptember 26. 

 

        Dr. Levendovszky János 

                   egyetemi tanár, a bizottság elnöke 


