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HABILITÁCIÓS KÉRELEMHEZ CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK
(ELTE Habilitációs Szabályzat 2. melléklete alapján)
1. Kérelem űrlap (letölthető a https://www.elte.hu/habilitacio oldalról) (1 példányban)
2. Egyetemi végzettséget igazoló oklevél hiteles másolata (eredeti bemutatása után a Hivatal hitelesíti a
másolatot) (2 példányban)
3. Tudományos (PhD, kandidátusi) fokozat megszerzését igazoló oklevél hiteles másolata, külföldön
szerzett oklevél esetén a honosítást igazoló dokumentum másolata is (eredeti bemutatása után a Hivatal hitelesíti a másolatot) (2 példányban)
4. Részletes szakmai önéletrajz (7 példányban), továbbá egy rövid (1-1,5 oldalas) E/3 személyben
íródott önéletrajz (2 példányban)
5. Tervezett féléves kollégium (kb. 13-14 alkalom) témavázlatai, tárgyalási módjai, módszertani megjegyzésekkel, szakirodalommal ellátva (7 példányban)
6. A féléves kollégiumhoz kapcsolódó habilitációs előadások (2 db 45 perces, magyar nyelvű „tanórai”
előadás, illetve 2 db 20 perces idegen nyelvű tudományos előadás1) témavázlatai, tárgyalási módjai,
módszertani megjegyzésekkel, szakirodalommal ellátva (7 példányban)
7. A pályázó által készített, a doktori fokozat megszerzése óta eltelt időszakban elért tudományos
eredményeinek a nemzetközi szakirodalomra figyelemmel történő érdemi áttekintése, melyben tudományos munkásságát összefoglalja, annak jelentősebb eredményeit tézisekben összefoglalja (7 példányban)
8. A doktori (PhD, kandidátusi) fokozat megszerzése óta publikált szakirodalmi közleményeinek,
könyveinek teljes listája ÉS a vonatkozó, a tudományterület sajátságainak megfelelően összeállított
hivatkozási jegyzéke (7 példányban)
9. A tudományterületen folytatott legalább nyolc féléves oktatói gyakorlatát tanúsító, a munkáltatói
jogkör gyakorlója által aláírt igazolás (2 példányban)
10. Az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló pályázó esetén 3 hónapnál nem régebbi
hatósági erkölcsi bizonyítvány, ill. külföldi állampolgár esetén az ezt pótló hatósági bizonyítvány (1
példányban)
11. Az eljárási díj befizetését igazoló csekkszelvény vagy banki átutalásról szóló igazolás, illetve annak
másolata (2 példányban)
12. A kérelmező nyilatkozata arról, hogy ugyanezen tudományágban nincs folyamatban habilitációs
eljárása, és arról, hogy 2 éven belül elutasított kérelme sem volt (2 példányban)

Ha a jelölt akadémiai doktor, a Habilitációs Szabályzat (27§ (3) bekezdés) értelmében nem kell tudományos előadást
tartania.
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13. Habilitációs dolgozat, vagy 5 éven belül megjelent monográfia (amely nem lehet azonos a doktori
dolgozattal), illetve 3 éven belül megjelent, tematikailag összefüggő tanulmányok kötetbe szerkesztett
változata. (2 példány)
14. A csatolt mellékletek elektronikus változatai CD-n vagy DVD-n.

ELLENŐRZŐ LISTA
DOKUMENTUM NEVE
Kérelem űrlap
Egyetemi oklevél másolata
Kandidátusi/PhD oklevél másolata
Részletes szakmai önéletrajz
Rövid életrajz E/3
Féléves kollégium témavázlata
2 „tanórai” előadás témavázlata
2 idegen nyelvű tudományos előadás témavázlata
Tudományos eredmények bemutatása
Szakirodalmi közlemények és hivatkozási lista
8 féléves egyetemi oktatói tapasztalatot igazoló dokumentum
3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
Eljárási díj befizetését igazoló csekkszelvény
Nyilatkozat
Monográfia/disszertáció
CD, vagy DVD
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Leadás helye:
Foki Mária
Eötvös Loránd Tudományegyetem
rektorhelyettesi titkárság
1056 Budapest, Szerb u. 21-23.
tel: (1) 411 65 37; fax: (1) 411 65 42
e-mail: maria.foki@rk.elte.hu
Fizetési információk:
A habilitációs eljárási díjat a következők szerint kell utalni:
A habilitációs díj banki átutalásához az ELTE központi számlaszáma:10032000-01426201-00000000
Az ELTE BTK részére: 125.000 Ft,-. Közleményében: Utkód: C104; Körzet: C 0000, Munkaszám:
C10401/16 BTK-PHD habilitációs eljárási díj, habilitáló neve
Az ELTE központ részére: 25.000 Ft,-. Közleményében: Utkód: R112; Körzet: N0500; Munkaszám:
RR 9803/00.
A kérelemhez a kinyomtatott tranzakciós igazolást kell csatolni.

