A docensi kinevezés kiegészítő feltételei
a BME Építészmérnöki Karán
Elfogadta a Kari Tanács 2014. május 28-i ülésén.

A Kar érdeke a tudományos-művészeti-szakmai munka színvonalának emelése, a vezető
oktatók szakmai színvonalának magas szinten tartása és mérhetősége. Ennek megfelelően a
Kari Tanács a Felsőoktatási törvényben és a BME Humánpolitikai Szabályzatában foglaltak
mellett az alábbi követelményeket határozza meg.
Kinevezéskor
A jelöltnek meg kell felelnie az alábbi követelmények mindegyikének:
- Legyen tagja a Magyar Tudományos Akadémia vagy a Magyar Művészeti Akadémia
köztestületének.
- A különböző habilitációs minimum követelmények – a tételes publikációs elvárásokon kívül –
valamelyikének legalább felét teljesítenie kell.
- Az OHV szerint az utolsó 3 év átlagában nem lehet a kari rangsor utolsó egyharmadában és az
átlaga sem lehet 3-nál kisebb.
- Rendelkeznie kell a Kar valamely oktatási nyelvén magas szintű előadóképes idegen
nyelvtudással a MAB aktuális követelményei szerint.
A docensi alkalmasság folyamatos követelményei
Kari Tanács javasolja a Dékánnak, hogy a Felsőoktatási törvényben és a BME Humánpolitikai
Szabályzatában foglaltak mellett az alábbi folyamatos alkalmassági követelményeket
érvényesítse az egyetemi docenseket illetően.
- A tudományos-alkotó tevékenységet mérő, az MTA doktori szabályzata szerinti Q érték 3
évenként legalább 1 ponttal növekedjen.
- Az OHV keretében érkezett oktatói értékelések átlaga (minimum 5 válasz esetén) az utolsó
három év alatt nem eshet kettőnél többször a kar munkatársaira érkezett összes értékelés alsó
felének átlaga alá.
- Átmeneti feltétel: az új kinevezési feltételek hatálybalépésétől számított 4. év végéig, tehát
2018 decemberéig minden docensnek teljesítenie kell a kinevezési követelményeket.
- Aki nem teljesíti a fenti három pontban foglalt követelmények mindegyikét az munkaköréből
felmenthető. Amennyiben a minősített valamilyen részterületen (oktatás, szakmai vagy
tudományos munka, kari feladatok) kiemelkedően teljesít, úgy egy alkalommal a minősítés
eredményét annak alapján felül lehet írni.
Az értékelésnél figyelembe veendő további szempontok:
A folyamatos alkalmassági követelményeket teljesítettnek kell venni az alábbi esetekben, ha a
docens :
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- A vizsgált időszakban az év oktatója szavazáson (OHV díjas, az év előadója,
gyakorlatvezetője, korrektora) az első három helyezett között volt.
- A folyamatos alkalmassági követelményekben szereplő Q értékszám növekmény felét kell
teljesítenie a docensnek és az átmeneti feltételt 2020. december 31-ig kell teljesítenie, ha a
vizsgált időszakban legalább 1 évig dékánhelyettes, vagy a dékáni hivatal vezetője volt.
Az ellenőrzés módja:
Kinevezésekkor a feltételeket a pályázó célirányos kimutatásai alapján az arra kirendelt
véleményező bizottság ellenőrzi. Amennyiben a tevékenység pontozására, megítélésére
vonatkozóan a bizottságban nincs egyetértés, akkor az illetékes kari HBDT véleményét kell
kikérni.
A folyamatos követelményeket – a fent felsoroltakat és az aktuális Humánpolitikai
Szabályzatban foglalt összes többit - a tanszékvezetőnek kell ellenőriznie a törvényi
előírásoknak megfelelően kétévenként kötelezően végrehajtandó minősítések során, amelynek
anyagát le kell adnia a dékánnak. Tanszékvezetők, dékánhelyettesek és a hivatalvezető esetén a
minősítést a dékán végzi.
Az első ellenőrzésre 2017. december 31-ig kerül sor, és az ezt megelőző 3 év felülvizsgálatakor
2013. január 1-től kell figyelembe venni a teljesítéseket. Tájékoztatási célból minden
tanszékvezetőnek 2014. december 31-ig a fentiek alapján meg kell vizsgálnia a tanszéki
docensek teljesítményét, és az eredményt közölni kell az érintettekkel.
A Kari Tanács felhívja a Dékánt, hogy egy év múltán értékelje a tapasztalatokat, és tegyen
javaslatot az esetleg szükségessé váló módosításokra.
Budapest, 2014. május 28.
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