
Az Oktatási és Módszertani Tanács 2021/4. számú határozati javaslat a Tudományos 
Tanácsnak az oktatói-kutatói teljesítményértélés kategóriái minimum pontszámának és 

az teljesítményértékelés minimum összpontszámának megállapítására 

 

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola oktatói és kutatói 
teljesítményértékeléséről szóló szabályzatának megfelelően az Oktatási és Módszertani Tanács 
a Tudományos Tanács jóváhagyásával kategóriánkénti minimum pontszámot és minimum 
összpontszámot határozhat meg.  

Az Oktatási és Módszertani tanács javasolja, hogy a 2021-re tervezett következő 
teljesítményértékelés során differenciált minimumpontszámot állapítsunk meg kategóriánként 
és minimum összpontszámként a következő módon. 

I. Oktatási tevékenység kategória 

Az oktatási tevékenység kategóriában csak a kontaktóra, témavezetés, vizsgáztatás 
alkategóriák szerint járó pontszám esetében határozzunk meg minimum pontszámot. Ez a 
minimum pontszám legyen az oktató beosztása szerinti egy állás minimum óraszáma és oktatói 
megterhelésének szorzata. Például: ha az oktató 1,5 állásban tanársegédként dolgozik, akkor 
egy álláséért 600 órát kell tartani, az ő esetében az óratartásból szerzett minimum pontszáma 
600x1,5=900; ha az oktató docens és csak 0,5 állásban oktató, 1 állásban például tanszékvezető, 
akkor az ő óratartásból szerzett minimumpontszáma 450x0,5. 

 

2. Tudományos pontszám minimum: 

Az ukrajnai szakengedélyeztetési szabályzatnak, a tudományos címek megszerzésére, 
valamint és a szakfolyóiratok szerkesztőbizottsági tagjaira vonatkozó szabályzatoknak 
megfelelően a felsőoktatásban oktatóknak öt év alatt legalább öt ukrajnai szakfolyóiratban 
megjelent cikkel és egy monográfiával kell rendelkeznie és legalább egy nemzetközi 
konferencián kell előadnia, tovább öt évente legalább egy Scopusban vagy Web of Scienceben 
jegyzett publikációval kell rendelkeznie. Ezekre a kritériumokra való tekintettel javasoljuk, 
hogy a tudományos minimum pontszám egyénre szabott kiszámítási képlete a következő 
legyen: 

1 ukrajnai szakfolyóiratban megjelent cikk pontszáma (50) + 1 nemzetközi konferencián 
elhangzott előadás pontszáma (30) + egy Scopusban vagy Web of Science-ben jegyzett cikkre 
kapható legkisebb pontszám 1/5-e (100) + 1/5 lektorált monográfia pontszáma (100) = a 
tudományos minimum pontszám. 

Javasoljuk továbbá, hogy azoknál az oktatóknál, kutatóknál, akik még nem szereztek 
tudományos fokozatot, a tudományos minimum pontszám kiszámításánál 0,5-es szorzót 
alkalmazzunk. 

Például, egy fokozattal rendelkező oktató vagy kutató tudományos tevékenység 
kategóriában kiszámolt minimum pontszáma a következő: 

50 + 30 + (100:5) + (100:5) = 50 + 30 + 20 + 20 = 120 

Egy fokozattal még nem rendelkező oktató vagy kutató esetében pedig: 



(50 + 30 + (100:5) + (100:5)) x 0,5 = (50 + 30 + 20 + 20) x 0,5 = 120 x 0,5 = 60 

 

3. Szervezési és marketing kategória pontszám minimum: 

20 pont  

 

4. Szociális kategória: A teljesítményértékelésre vonatkozó szabályzatnak megfelelően nem 
lehet a szociális kategóriában minimum pontszámot megállapítani. 

 

5. Összpontszám minimum: 

Az összpontszám minimum értékét úgy kell meghatározni, hogy ne legyen elegendő a fenti 
kategóriákban minimum pontszámokat elérni, hanem legalább egy területen magasabb 
pontszám elérésére ösztönözze a munkatársakat. 

Az alábbi képlet szerint: 

(Óraszám + Tudomány + Szervezés) + 30 pont = minimum összpontszám. 

 

Pontszám kiszámolási képlete: 

T (Teaching) = Az óraszám összpontszáma 

R (Research) = Tudományos összpontszám 

O (Organizing) = Szervezési összpontszám 

A (Amount) = T+R+O+ 30 

 


