MTA II. FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
2. A doktori habitusvizsgálat tudománymérési követelményei
Az akadémiai doktori címre pályázók munkásságát tartalmi és formai jegyek alapján kell
megítélni. A tartalmi követelmények a pályázóknak a felkészültségét és a tudományterületre
gyakorolt hatását, munkásságának hatékonyságát, a személyükhöz egyértelműen köthető
tudományos eredményeket vizsgálják. A formai követelmények a pályázóknak a tudományos
életben való részvételét, jelenlétét igazolják, rendszerint számszerűsíthető adatokkal. Ezeket a
tudományterületek sajátosságainak megfelelően kell meghatározni, ill. vizsgálni. Minden
pályázónak azonban alkalmaznia kell munkássága bemutatásához a jelen
követelményrendszer részét képező űrlapokat.
Az Osztály a követelmények vizsgálata során elsősorban a következő szempontok
figyelembevételét és értékelését kívánja meg:
• a kérelmező publikációs terméséből legyen világosan kiolvasható szakmai
irányultsága, amely azonosítható tudományterülethez, témakörhöz, megközelítési
irányhoz, módszerekhez köti kutatói tevékenységét;
• tudományos munkássága alapján legyen Magyarországon a szakma megkerülhetetlen
képviselője ;
• legyen publikációkban, kutatási együttműködésben megnyilvánuló kapcsolata
mértékadó nemzetközi tudományos műhelyekkel, szakmai közösségekkel;
hangsúlyosan legyen jelen a nemzetközi tudományos életben;
• legyen ötvennél nagyobb számú tudományos közleménye, közöttük több idegen
nyelvű tanulmány illetve könyvfejezet, valamint magyar vagy idegen nyelvű
monográfia; továbbá olyan folyóiratcikkek, amelyek önálló szerkesztőbizottsággal
rendelkező és csak lektorált cikkeket közlő folyóiratokban jelentek meg,
• a tudományos közlemények színvonalának, újszerű igényének megítélése során kell
állást foglalni annak - az előző tudományos fokozatszerzés óta megjelent - öt műnek a
tudományos értékéről, szakmai visszhangjáról, amelyet a kérelmező megjelölt és az
iratokhoz csatolt (Doktori Szabályzat, 25§);
• külön kell értékelni a tudományos fokozat megszerzését követő időszak eredményeit
(recenziók, idézettség, szakmai viták);
• legyen kellő számú szakirodalmi hivatkozás, amely a kérelmező saját tudományos
eredményeire vonatkozik, azok eredetiségét tükrözi;
• legyenek vele tartósan együttműködő tudományos munkatársai, tanítványai, vegyen
részt a tudományos továbbképzésben;
• vegyen részt a hazai tudományos közéletben, vállaljon szerepet annak szakmai
fórumain;
• külön kell értékelni a hazai és nemzetközi tudományos pályázatokon való részvételt,
annak eredményeit (sikerességét).
A Filozófiai és Történettudományok Osztálya itt rögzített, a doktori habitusvizsgálatra
vonatkozó általános, közös követelményeit az Osztály tudományos bizottságai a
szakterületek sajátosságainak megfelelően további speciális követelményekkel egészítik
ki. A pályázók ezeknek is meg kell, hogy feleljenek.

