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A Kar tanársegédi és adjunktusi munkaköreire történő előterjesztések
elbírálási szempontjai

A PPKE SZMSZ szabályozása a tanársegédek és adjunktusok vonatkozásában:
Az egyetemi adjunktus
104. § (1) Egyetemi adjunktusnak az nevezhető ki, aki az általános követelményeken túl:
a) doktori fokozattal vagy öt éves felsőoktatási oktatói gyakorlattal vagy tíz éves szakmai
gyakorlattal rendelkezik,
b) önálló tudományos eredményekkel rendelkezik,
c) szakmai folyóiratokban megjelent közleményekkel rendelkezik,
d) egy világnyelven aktív nyelvismerettel bír,
e) vállalja, hogy törekszik az Egyetem katolikus jellegének biztosítására, illetve tiszteletben
tartására.
(2) A kinevezés meghosszabbításának feltételei:
a) az oktatott tantárgy tananyagának alapos és széleskörű ismerete az alkalmazási készség
szintjén, gyakorlati foglalkozások anyagának összeállításához, a foglalkozások
vezetéséhez és egyes előadások tartásához szükséges felkészültség,
b) tudományos kutatómunka végzése és eredményeinek közzététele (idegen nyelven is),
c) közreműködés a tanszék, intézet oktatásszervezési feladatiban és bekapcsolódás a szakmai
közéletbe,
d) felkészülés a docensi követelmények teljesítésére, a doktori fokozat megszerzése,
e) lehetőséghez képest idegen nyelvű előadások tartása.
(3) Az egyetemi adjunktusi munkakörben történő alkalmazás feltétele a doktorjelölti jogviszony
létesítése (abszolutóriummal rendelkezik).
(4) Nem foglalkoztatható tovább az az oktató, aki a munkába állásának napjától számított
nyolcadik év elteltéig az adjunktusi munkakör betöltéséhez szükséges feltételeket nem
teljesítette.
(5) Az egyetemi adjunktusi kinevezésre vonatkozó további követelményeket az egyes Karok
vonatkozásában a döntésre illetékes testület határozatai tartalmazzák.
Az egyetemi tanársegéd
105. § (1) Egyetemi tanársegédnek az nevezhető ki, aki az általános követelményeken túl:
a) szakmai vezetés mellett kezdeti tudományos tevékenységet folytat,
b) legalább egy világnyelven aktív nyelvismerettel rendelkezik,
c) vállalja, hogy törekszik az Egyetem katolikus jellegének biztosítására, illetve tiszteletben
tartására,
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d) a doktori képzést megkezdte..
(2) A tanársegédi kinevezés meghosszabbításának feltételei:
a) az oktatott tantárgy tananyagának az oktatáshoz szükséges szintű ismerete és abból
gyakorlati foglalkozások vezetésére való képesség,
b) részvétel a tanszék, intézet egyéb feladatainak ellátásában, az egyetemi közélet
eseményeiben,
c) megfelelő tájékozottság a tudományága, illetve művészeti területe alapvető fontosságú
irodalmáról, illetve alaposabb tájékozottság a tudományág általa művelt részterületén,
d) a tudományos munka alapvető módszereinek ismerete és kellő irányítás mellett
tudományos tevékenység kifejtése, doktori témaválasztás és a fokozatszerzésre való
felkészülés,
e) felkészülés az adjunktusokra vonatkozó követelmények teljesítésére,
f) második idegen nyelvnek az oktatott tantárgy és az oktató által művelt kutatási terület
körébe tartozó szakirodalom tanulmányozásához szükséges szaknyelvi ismerete.
(2) Nem foglalkoztatható tovább az az oktató, aki a munkába állásának napjától számított
harmadik év elteltéig a tanársegédi munkakör betöltéséhez szükséges feltételeket nem
teljesítette.
(3) Az egyetemi tanársegédi kinevezésre vonatkozó további követelményeket az egyes Karok
vonatkozásában a döntésre illetékes testület határozatai tartalmazzák.

A tanársegédeket és adjunktusokat a tanszékvezetők/intézetvezetők javaslatára a dékán
nevezi ki. A kinevezések mindig az adott szemeszter kezdő napjától hatályosak
(szeptember 1., illetve február 1.). A kinevezést megelőző időszakban kerül sor az
előterjesztés szakmai elbírálására.

Az előterjesztés szakmai elbírálási szempontjai az alábbiak:
I.

Tanársegédi előterjesztés esetén

1. az egyetemi tanulmányok - sikeres záróvizsgával (államvizsga) történt - befejezését
tanúsító egyetemi diploma/oklevél minősítése
(1-3 pont)
2.

a tudományos kutatás körében alkalmazható idegen nyelv(ek) igazolt ismerete
igazolása
(nyelvek számától függetlenül 1-3 pont)

3.

OTDK-n elért 1-3. helyezés, különdíj.
(1. helyezés – 7 pont; 2. helyezés – 5 pont; 3. helyezés – 3 pont; különdíj – 2 pont)

4.

Egyéb tudományos munkásság, oktatás, kiemelkedő szakmai eredmény, tevékenység
(pl. különböző szakmai versenyeken elért helyezés, konferenciákon előadás)
(1-4 pont)

5.

A Kar tanszékének/intézetének oktatói-kutatói munkájában való részvétel.
(1-3 pont)
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Tanársegéd munkaszerződés meghosszabbítása esetén

II.
1.

a tudományos kutatás körében alkalmazható idegen nyelv(ek) igazolt ismerete
(nyelvek számától függetlenül 1-3 pont)

2.

publikációk szakma által rangosnak tartott tudományos folyóiratban, vagy kötetben,
továbbá jelentősebb hazai és külföldi konferenciák kiadványaiban történő
megjelentetése
(1-5 pont)

3.

Egyéb tudományos munkásság, oktatás, kiemelkedő szakmai eredmény, tevékenység
(pl. különböző szakmai versenyeken elért helyezés, konferenciákon előadás)
(1-4 pont)

4.

Kötelező óraszám teljesítése, részvétel az idegen nyelvű oktatásban
(1-4 pont)

5.

A jogtudományi PhD-fokozat megszerzésének jelenlegi állása (Doktori Iskola
abszolutórium, kutatási terv, kutatóhelyi vita tervezett időpontja stb.) A tanársegédi
munkaszerződés meghosszabbításához a Ph.D képzésben való részvétel kötelező!
(1-4 pont)
A tanársegédi kinevezéshez
pontszám: 12 pont

vagy hosszabbításhoz

szükséges

minimális

A pontszámok megállapítása a dékán és az érintett tanszékvezető/intézetvezető
hatáskörébe tartozik.
A kinevezéssel kapcsolatos mérlegelési jogkörrel a dékán rendelkezik.

III.

Adjunktusi előterjesztés esetén

1. A tudományos kutatás körében alkalmazható idegen nyelv(ek) igazolt ismerete
(nyelvek számától függetlenül 1-3 pont)
2. Publikációk szakma által rangosnak tartott tudományos folyóiratban, vagy kötetben,
továbbá jelentősebb hazai és külföldi konferenciák kiadványaiban történő
megjelentetése
(1-6 pont)
3. Egyéb tudományos munkásság, oktatás, kiemelkedő szakmai eredmény, tevékenység (pl.
különböző szakmai versenyeken elért helyezés, konferenciákon előadás)
(1-3 pont)
4. Szaktudományi PhD-fokozat
(8 pont)
vagy
5. A szaktudományi PhD-fokozat megszerzésének jelenlegi állása (Doktori Iskola
abszolutórium, kutatási terv, kutatóhelyi vita tervezett időpontja stb.)
(3-6 pont)
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6. Felsőoktatási gyakorlat időtartama
(5-10 év 5 pont, 10 év felett 6 pont)
és/vagy
7. Szakmai-gyakorlati tapasztalat időtartama
(5-10 év 5 pont, 10 év felett 6 pont)

Adjunktusi munkaszerződés meghosszabbítása esetén

IV.

1. A tudományos kutatás körében alkalmazható idegen nyelv(ek) igazolt ismerete
(nyelvek számától függetlenül 1-3 pont)
2. Publikációk szakma által rangosnak tartott tudományos folyóiratban, vagy kötetben,
továbbá jelentősebb hazai és külföldi konferenciák kiadványaiban történő
megjelentetése
(1-6 pont)
3. Egyéb tudományos munkásság, oktatás, kiemelkedő szakmai eredmény, tevékenység (pl.
különböző szakmai versenyeken elért helyezés, konferenciákon előadás)
(1-3 pont)
4. Szaktudományi PhD-fokozat
(8 pont)
vagy
5. A szaktudományi PhD-fokozat megszerzésének jelenlegi állása (Doktori Iskola
abszolutórium, kutatási terv, kutatóhelyi vita tervezett időpontja stb.)
(3-6 pont)
6. Felsőoktatási gyakorlat időtartama
(5-10 év 5 pont, 10 év felett 6 pont)
és/vagy
7. Szakmai-gyakorlati tapasztalat időtartama
(5-10 év 5 pont, 10 év felett 6 pont)

Az adjunktusi kinevezéshez vagy hosszabbításhoz szükséges minimális pontszám:
15 pont
A pontszámok megállapítása a dékán és az érintett tanszékvezető/intézetvezető
hatáskörébe tartozik.
A kinevezéssel kapcsolatos mérlegelési jogkörrel a dékán rendelkezik.

2006. február 17.

Dr. Bándi Gyula s.k.
dékán
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