A KFKP kutatócsoportok félidős értékelésének szempontjai
A pályázati kiírásban és az elnöki határozatban foglalt előírásoknak megfelelően a Bíráló
Bizottság elkészítette a félidős beszámoló értékelésének szempontrendszerét.
Ennek megfelelően a félidős beszámolónak tartalmaznia kell:
1. A kutatócsoport által két év alatt elvégzett munka szöveges bemutatását angol nyelven, 34000 karakter terjedelemben.
2. A megjelent publikációk tételes felsorolását az MTMT „Összefoglaló táblázat” I.-IV.
kategóriái és alpontjai szerinti csoportosításban tételesen felsorolva, minden egyes tételnél
megadva a teljes szöveg elérését biztosító repozitórium linkjét. E felsorolás alatt lehet
megadni a közlésre elfogadott, illetve a közlésre benyújtott és legalább már egy bírálati
szakaszon átesett és részben pozitív értékelésű (major/minor revision) közleményeket.
3. A kutatócsoport hatását bemutató adatokat.
3.1. A kutatócsoport keretében (a kutatók témavezetésével) megvédett PhD disszertációk
tételes felsorolását, megadva a védés ODT linkjét.
3.2. A kutatócsoportban a beszámolási időszakban dolgozó PhD hallgatók számát.
3.3. A kutatócsoportban a beszámolási időszakban dolgozó, közoktatásban foglalkoztatott
pedagógusok számát.
Az „eredményes” minősítés minimális feltétele legalább két megjelent, a Web of Scienceben vagy Scoposban az „Education” területen nyilvántartott, legalább Q1 vagy Q2 besorolású
cikk, és további két, az MTMT I.-III. bármely kategóriájában szereplő publikáció.
A pályázati kiírás (2021. március 24.) releváns szövegrészei:
„A kiválóság tekintetében mérvadó az MTA és az EU kutatási pályázatainak
követelményrendszere, mindenekelőtt publikációk megjelentetése a szakterület vezető
folyóirataiban.”
„A támogatás felhasználásáról az MTA elnöke számára minden év szeptember 30-ig
tevékenységi jelentést és pénzügyi beszámolót; 2023. szeptember 30-ig pedig félidős szakmai és
pénzügyi beszámolót kell készíteni.”
„A félidős és a záróbeszámolókat az MTA elnöke által felkért szakmai testület
véleményezi az MTA elnöke által beszámolónként felkért anonim szakértők véleménye alapján. E
beszámolók jelzés értékű minősítése „eredményes” vagy „nem eredményes” lehet. A félidős
beszámoló „nem eredményes” minősítése esetén a további támogatás megvonható.”
A 10/2022. (IV.14.) sz elnöki határozat releváns szövegrésze:
A „félidős elszámolás a második év végén: tartalmazza a kutatócsoport két év alatt
elvégzett munkájának részletes összefoglalását, a legfontosabb, nemzetközi színvonalú (publikált
vagy publikációra előkészített) eredmények kiemelésével. Ez a szakmai beszámoló alapozza meg
a négyéves támogatási időszak hátralévő időtartamában juttatandó (teljes vagy csökkentett)
támogatásról szóló döntést. A második évről szóló pénzügyi elszámolást a második teljesítési
szakaszt követő 1 hónapon belül kell benyújtani.”

