
A Biológiai Szakterületi Habilitációs Bizottság  

szakmai követelményrendszere 

           (a módosított követelményrendszer 2022. október 1-én lép hatályba) 

 

A biológia területén a habilitált cím elnyerésére azon egyetemi oktatók, valamint kutatók 

pályázhatnak, akik a Ph.D. fokozat megszerzése óta végzett, az alábbi szempontoknak meg-

felelő oktatási és tudományos tevékenységükkel ezt kiérdemlik.  

 

I. A kérelmező legyen a tudományterületének ismert szakembere 

Ennek ismérveiként az alábbi követelményeknek feleljen meg (a szupra- és infrainduviduális 

biológia területén egységesen): 

1. Referált folyóiratokban megjelent teljes értékű (in extenso) publikációinak száma: 

10, legalább Q1 vagy Q2 besorolású folyóiratban, amelyek közül legalább 5 legyen D1/Q1 

besorolású és legalább 3 D1/Q1 besorolásúban a pályázó legyen meghatározó szerző (első, 

megosztott első, utolsó, levelező vagy megosztott levelező). 

2. A kumulatív impakt faktor legalább 25. 

3. A tudományos életpálya során kapott független hivatkozások száma legalább 120 (MTMT 

alapján). 

4. Kutatási eredményeit átlagosan 2 évente hazai és nemzetközi tudományos rendezvényeken 

mutatja be. 

5. Forrásteremtő tevékenységének folyamatosságát és eredményességét az elmúlt 5 évben 

résztvevőként (minimum 1) és témavezetőként (minimum 1) elnyert pályázatokkal és/vagy 

K+F+I forrásokkal bizonyítja.  

 

 

II. Az oktatói–előadói tevékenység követelményei: 

1. Legalább 8 félév oktatói – fő- vagy speciálkollégiumi előadói – tevékenység az egyetemi 

alap- és szakirányú, illetve B.Sc. és M.Sc., valamint Ph.D. képzésében. A kurzusok között 

szerepeljenek olyanok, melyekben a jelölt angol nyelven tartott foglalkozásokat. 

2. legalább 2 M.Sc. vagy 1 Ph.D. hallgató eredményesen befejezett szakdolgozói, illetve 

doktoranduszi munkájának témavezetése, 

3. életpálya során írt legalább egy egyetemi tankönyv, jegyzet, vagy oktatási segédlet (min. 

egy kurzus-ekvivalens anyag) elkészítése. 

4. az utóbbi 4 év során két oktatásmódszertani kurzus elvégzésének igazolása. 

 

 

III. A hazai és nemzetközi szakmai és az egyetemi közéletben való részvétel 

követelményei: 

1. hazai vagy nemzetközi szakmai szervezetekben, testületekben való részvétel, mint tag 

és/vagy választott tisztségviselő, 

2. hazai vagy külföldi folyóirat szerkesztőbizottsági tagság,  

3. részvétel hazai vagy nemzetközi szervezetek által rendezett konferenciák szervezésében, a 

végzett feladat megjelölésével  



4. nemzetközi folyóiratoknál kéziratbírálói tevékenység és/vagy tudományos pályáztató 

szervezetek bírálói feladatainak betöltése, 

5. egyetemi, kari, intézeti testületekben való részvétel, 

6. tudományos minősítési eljárásokban betöltött opponensi, bizottsági tagsági feladatok 

teljesítése. 

 

A III. 1–6 pontokban szereplő feltételek közül legalább háromnak kell megfelelni. 

 

A kérelmező pályázati anyagát úgy állítsa össze, hogy a követelményrendszer 

teljesítése egyértelműen követhető legyen. 

Tantermi habilitációs előadásának témája világosan különbözzön a kutatási 

eredményeiről szóló előadásának szűkebb témájától. A habilitációs előadást, kivéve, 

ha erre technikai okból nincs lehetőség, tényleges (órarendbe beosztott) tanóra 

keretében kell megtartani.  

 

 


