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Tisztelt Kollégák!

Az  5/2007.  rektori  körlevél  általános  ajánlásokat  fogalmaz  meg  arról,  hogy  nyugdíjba
vonuló  professzoraink  milyen  feltételekkel  kaphatják  meg  az  emeritusi  címet.  Az  ELTE  FKR
(jelenlegi  számozás  szerint)  94.  §.  (1)  pontjában  megadott  hármas  követelményrendszert
(oktatás+kutatás+közéleti tevékenység) pontosítja azzal, hogy a kiemelkedő oktatási tevékenység
„legalább  20  éve  egyetemünkön  végzett  oktató  munkát  jelent”,  továbbá,  hogy  a  publikációs
tevékenység „a nyugdíjazás előtti évtizedben is aktív és mérhető legyen”, végül, hogy a közéleti
tevékenység értékelése során a „tudományos társulatban játszott vezető szerep vehető figyelembe”.

A Természettudományi Karon szükséges, hogy – egyetértve a rektori utasítás fenti három
pontjával -   megfogalmazzuk azokat az indikátorokat,  amelyeket minimális követelményként az
emeritusi felterjesztés sikerességéhez a jelölttől elvárunk.

Ennek megfelelően 

a) Az oktatómunka a Természettudományi Karon akkor kiemelkedő, ha kiterjed legalább 5
doktorandusz2 vagy  aspiráns  sikeres  témavezetésére,  amelyből  legalább  3  doktorandusz
témavezetése az utolsó 20 évre esik3. 

b) Az utolsó 10 évben végzett „aktív és mérhető” kutatómunka eredményeképpen a jelöltnek
több publikációja kell legyen rangos (Q1 vagy Q2 kategóriába eső) nemzetközi folyóiratban
vagy idegen nyelvű könyv fejezeteként. 

1 Iktatva és stilárisan javítva 2018. január 19-én
2 A doktoranduszok száma tekintetében a www.doktori.hu adatai az irányadók.
3  Sikeres a témavezetés, ha a doktorandusz megszerezte a PhD fokozatot.
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c) A tudományos életmű (publikációk, idézettség) megítélése tekintetében irányadó az illetékes
MTA osztály MTA doktori cím elnyerhetőségére vonatkozó  minimális mutatók kétszerese,
de  mindenképpen  elvárás  a  jelentős  publikációs  tevékenység  rangos  (Q1,  Q2)
folyóiratokban. 

d) Kívánatos, hogy a jelölt Hirsh-indexe legalább 20 legyen. 

e) A  fenti  mutatók  (doktoranduszok  száma,  publikációk  száma  és  minősége,  idézettség,
Hirsch-index) tekintetében alacsonyabb értékek is elfogadhatók, ha valamelyik mutatóban
különlegesen kimagasló a jelölt eredménye (pl. viszonylag kevés publikációra kapott több
ezres  idézettség,  vagy  kiemelkedő  tudománymetriai  mutatók  és  kevesebb  végzett
doktorandusz  esetén).  

f)  A  fenti  minimumkövetelmények  csökkenthetők  azon  egyetemi  tanárok  esetében,  akik
huzamosabb  ideig  (legalább  egy  teljes  ciklusban)  töltöttek  be  magasabb  vezetői  vagy
magasabb vezető helyettesi  funkciót  (rektor,  rektorhelyettes,  dékán,  dékánhelyettes),  ami
akadályozta őket a kutatásban.
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