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Kiket kell felsorolni a Kutatók listáján?
o A kutatók listáján csak azokat a kutatókat/oktatókat, akik megfelelnek az
Útmutatóban megadott feltételeknek, tehát:
o Legalább napi 6 órában kutatói munkakörben foglalkoztatottak, beleértve a
felsőoktatási intézményben oktatói munkakörben foglalkoztatottakat is. A
kutatók közé beszámítható olyan professor emeritus, aki 2020. december 31én részállású alkalmazott volt, vagy akinek kutatási pályázati támogatása volt
pályázóként vagy résztvevőként. A 2020, december 31-én tartósan távol lévő
(legalább 1 év tanulmányút, GYES, GYED, fizetés nélküli szabadság stb.)
oktatókat és kutatókat nem kell feltüntetni. Kérjük, ne tüntessenek fel olyan
kutatót, aki a fenti feltételeknek nem felel meg. A pályázat értékelése során a
kutatók adatai a 2020. december 31-i helyzet alapján lesznek figyelembe véve.
o A pályázó a pályázat aláírásával nyilatkozik arról, hogy a megadott
létszámadatok valósak és teljes körűek.

-

Ki számít oktatónak az egyetemi intézetben/tanszéken?
o Egyetemen oktató: tanársegéd, adjunktus, egyetemi docens, egyetemi tanár.
Nem oktató pl. ösztöndíjas PhD hallgató, nyelvi tanszéken nyelvtanár, stb.

-

MTA/ELKH + Egyetem támogatott kutatócsoportjának vagy a Lendület csoportnak
tagjai beszámíthatók-e a létszámba a Kutatók listáján?
o Amennyiben a Támogatott Kutatócsoport illetve a Lendület csoport tagjai az
ELKH Támogatott Kutatócsoportok Irodájának alkalmazásában állnak, nem
felelnek meg annak a követelménynek, hogy legalább napi 6 órában a
kutatóhely alkalmazottai. Így nem szerepeltethetők a kutatók listájában. A
Támogatott Kutatócsoportoknak azokat a kutatóit, akik legalább napi 6 órában
a pályázó kutatóhely alkalmazottai fel kell tüntetni a pályázatban (ilyen lehet
pl. a kutatócsoport vezetője vagy részállású alkalmazottai).

-

A pályázati űrlap Kutatóhely működése fülén lévő 1. rubrika (kutatócsoportok) indoklás
részébe pontosan mit kell írni? A csoport munkájának rövid bemutatását?
o Max. 500 karakter terjedelmű szövegben a csoport olyan tevékenységét, amire
ez a pont rákérdez. Pl. kutatócsoportokban bizonyítható rendszerességgel
tartanak-e kutatószemináriumokat, melyeken a szakma rangos nemzetközi
képviselői is előadást tartanak, egy-két fontosabb eseményt ezek közül
megemlítve. Itt kell alátámasztani, hogy a következő rubrikában erre az egész
pontra miért írnak (kiválasztanak a legördülő menüből) önértékelésként
KIVÁLÓAN MEGFELEL, MEGFELEL vagy NEM FELEL MEG választ.
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Mi legyen azon kutatókkal, akik elérték a nyugdíjkorhatárt? (Ők tipikusan vagy most
kezdték vagy nemsokára elkezdik a felmentési idejüket, azaz akkorra, amikorra a
pályázatnak eredménye lesz, már nem lesznek az intézet munkatársai.)
o Amennyiben az említett kutatók 2020. december 31-én legalább napi 6 órás
alkalmazásban voltak a kutatóhelyen, akkor természetesen ők is beszámítanak
és felkerülnek a kutatók listájára. Az értékelés itt a tavaly december 31-i állapot
szerint történik. Aki ekkor már nyugdíjban volt emertius professorként vehető
figyelembe, ha megfelel az ezzel kapcsolatos kritériumoknak.
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A tudományos művek esetében az MTMT azonosító mellett a táblázatok kérik a forrás
megnevezését. Ha monográfiát tüntetünk fel, akkor a vonatkozó cella üresen marad?
Esetleg a monográfia adatait jelöljük itt meg?"
o Igen, ahol nem folyóirat cikk a mű, hanem pl. monográfia ott annak adatait
szíveskedjenek itt megadni (ISBN, kiadó neve, stb.).

-

A TOP1%-50% szerinti besorolás vonatkozik-e a bölcsészettudományokra?
o Igen, természetesen ez szubjektív, hiszen öntértékelésről van szó. A bölcsészeti
tudományok területén nem érhető el olyan „Percentiles” táblázat, mint pl. az
élettudományok területén kutatók esetében, így „becsült” értékek lesznek itt.
Ezt a bíráló fogja értékelni. Kérjük, reális önértékeléssel segítség a bíráló
bizottság munkáját.

-

Jól értelmezzük-e a tájékoztatót, miszerint bölcsészettudományi területen 5 db Q1-es
cikk ÉS 1 db monográfiát kell megadni kutatócsoport-vezetőnként?
o Mivel a bölcsészeknél gyakran nem értelmezhető a Q1-es besorolás, ezért
ebben az esetben is vegyék figyelembe azt, ami a bölcsész- és
társadalomtudományokra vonatkozhat. Az Útmutatóban ez áll: „Kérjük,
ismertessék, a kutatóhely gárdája hogyan oszlik fel olyan egységekre,
amelyekben az egység vezetője legalább 5, Q1-es folyóiratban megjelent
eredeti közleménnyel vagy 1 nemzetközi kiadónál megjelent monográfiával
(bölcsészettudományi területeken: 5 az MTA tudományterületi
folyóiratjegyzékén „A” kategóriába tartozó folyóiratban megjelent
közleménnyel és 1 monográfiával) rendelkezik”. Ebben az esetben a zárójeles
részt célszerű alkalmazni.
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Az 1 db monográfia esetében az MTMT azonosítót kell megadni?
o Ha van a kötetnek ilyen akkor igen, de célszerű könyveknél a szokásos
információt is megadni (megjelenés éve, kiadója, ISBN, stb.), hogy a bírálók
számára egyértelműen azonosítható legyen a mű.
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A kutatócsoport-vezetőknél a teljes munkásságra vonatkozóan lehet megadni az 5 db
publikációt és 1 db monográfiát VAGY csak az elmúlt 5 évre vonatkozóan?
o A teljes életműre vonatkozóan.

-

Hol kell angolul írni a pályázatban. mikor az Excel tábla feliratai magyarul vannak?
o A szöveges kitöltendő helyekre (pl. „Indoklás”) kérjük, hogy angolul írjanak,
annak érdekében, hogy a bírálat során a külföldi bíráló is értékelni tudja a
teljesítményt.
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Abban az esetben, ha az adott munkatársnak magyar nyelvű az első cikke,
akkor azt az évet írhatjuk be a táblázatba a "kutatók listája" fülre, vagy meg
kell kereseni a legelső nemzetközi, WoS jegyzett cikket?
o A legelső tudományos cikk WoS/Scopus jegyzett cikk legyen

A „Vezetőnként legfeljebb 5 Q1-es cikk WoS/Scopus azonosítója vagy egy nemzetközi
monográfia azonosítója:” illetve a „A kutatóhely által 2016 és 2020 között nemzetközi
együttműködésben publikált közlemények WoS/Scopus azonosítójának felsorolása
(kutatócsoportonként max. 1 db):” szövegrészekben kért WoS azonosító helyett az
Excel táblázatban a tudományos mű DOI azonosítóját kell megadni.

