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HABILITÁLT DOKTORI CÍM MEGSZERZÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA 

ELTE Informatikai Kar 

 

 

Az ELTE Informatikai Kara pályázatot hirdet habilitált doktori cím megszerzésének támogatására 

az ELTE Informatikai Kar főállású munkatársai számára. 

A pályázatok beadása folyamatos. 

Pályázati feltételek: 

A pályázó eleget tesz az ELTE Habilitációs Szabályzatban, valamint ezen szabályzatnak az 

Informatikai Karra vonatkozó részében felsorolt habilitációs követelményeknek, de habilitáció 

iránti kérelmét az ELTE-n még nem nyújtotta be és nincs  ilyen irányú kérelme más hazai 

felsőoktatási intézményben. 

A pályázó vállalja, hogy hat hónap alatt olyan előrehaladást mutat fel szakmai munkájában, amely 

egyértelműen bizonyítja, hogy a támogatási periódus végére, illetve attól számított három 

hónapon belül a habilitáció iráni kérelmét benyújthatja. A három hónapos határidőt betartó 

jelöltek eljárási díj mérséklést kérhetnek. 

A pályázó vállalja, hogy sikeres pályázat esetén a pályázatban foglaltak és a részletes munkatervben 

rögzített feladatok megvalósulásáról kéthavonta részjelentést, illetve a támogatási periódus végén 

zárójelentést készít szakmai bíráló számára. Tudomásul veszi, hogyha a szakmai bíráló véleménye 

alapján a kitűzött feladat teljesítése lényegesen elmarad a munkatervben rögzített tervtől, a 

támogatás azonnal megszűnik. 

Kivételes esetben olyan személy is pályázhat, akinek habilitációs eljárása az ELTE Informatikai 

Karán folyamatban van. Ebben az esetben a 2. pontban vállalt feladatok értelemszerűen 

módosulnak. 

A pályázatokat a dekan@inf.elte.hu e-mail címen lehet benyújtani. 

A pályázathoz mellékelni kell a következőket: 

1. Részletes szakmai önéletrajz; 

2. Publikációs- és hivatkozási  lista (MTMT alapján); 

3. A pályázó oktatási  tevékenységének bemutatása  azon szempontok alapján, amelyeket az  

ELTE Habilitációs Szabályzatának az Informatikai Karra vonatkozó része mint követelményt 

előír; 

4. A tervezett habilitációs tézis rövid vázlata; 
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5. A fent magadott legfeljebb hat hónapra vonatkozó részletes szakmai munkaterv, kéthavi 

bontásban. 

A munkatervnek olyan részfeladatokat kell nevesítenie, amelyek a habilitációs kérelem 

benyújtásához vezető szakmai út fontos állomásai: pl. a tézisek, a habilitációs előadások vázlatának 

elkészítése, a tervezett kurzus anyagának összeállítása, a habilitációhoz szükséges dokumentumok 

összegyűjtése. 

A pályázatokat egy, a Kar dékánja által felkért, az ELTE Informatikai Kar oktatóiból, illetve az 

Informatikai Kar Habilitációs Bizottságának tagjaiból álló bizottság bírálja el. 

A sikeres pályázatok részteljesítésének ellenőrzésére a Kar dékánja szakmai bírálót kér fel. 

 


