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FKR 5. számú melléklet

Habilitációs Szabályzat

A Tan Kapuja Buddhista Főiskola Belső Minősítési Szabályzata
Főiskolai tanárok azok az oktatók, akiknek szakirányú PhD-jük – illetve, ha a tárgyban Magyarországon nincs
akkreditált doktori képzés doktori fokozatuk – van, és alkalmasak a hallgatók, a doktori képzésben részt vevők, a
tanársegédek tanulmányi, tudományos, illetve művészi munkájának vezetésére, valamint előadás tartására idegen nyelven is képesek, továbbá rendelkeznek megfelelő, az oktatásban szerzett szakmai tapasztalattal. A főiskolai tanári kinevezésre vonatkozó javaslatról a Szenátus dönt, majd a rektor a főiskolai tanári munkaköri cím adományozására vonatkozó előterjesztést megküldi a Fenntartónak abból a célból, hogy a Fenntartó azt – a felsőoktatásért felelős miniszter útján – továbbítsa a munkaköri cím adományozására jogosult miniszterelnöknek. Az
előterjesztés előfeltétele, hogy az oktató a belső minősítési eljáráson megfeleljen.
A Belső Minősítő Bizottság

A Belső Minősítő Bizottság (a továbbiakban: BMB) szervezi a belső minősítési eljárást és hozza meg az összes
szükséges döntést.
A BMB feladatait a Tudományos Tanács látja el.
A BMB tevékenységét a Tudományos Tanács elnöke koordinálja, gondoskodik határozatainak végrehajtásáról és dokumentálásáról, az érintettek tájékoztatásáról.
A BMB lehetőleg minden belső minősítési eljárásba bevon külső szakértőt, aki a megfelelő szakterület elismert képviselője: akadémikus, egyetemi tanár vagy akadémiai doktor, de legalább egyetemi docens vagy főiskolai
tanár. A külső szakértő részt vehet a BMB ülésein; véleményét írásban nyújtsa be. Szavazati joga nincs, de véleményét figyelembe kell venni. Ha véleményétől a BMB el kíván térni, úgy egyhangú határozattal új külső szakértőt
kell felkérnie.
A minősítési eljárás

A belső minősítési eljárást a minősítést kérő oktató kezdeményezi. Kérelmét a BMB elnökéhez nyújtja be, mellékelve hozzá tudományos és oktatói pályafutásának dokumentumait és a Képzési Bizottság elnökének egyeztetett
véleményét. A habilitációs kérelemhez mellékelni kell
a) a doktori fokozat megszerzése óta végzett tudományos, illetve műszaki vagy művészeti alkotótevékenység eredményeinek tézisekben történő összefoglalását vagy
b) a habilitációs értekezést.
A BMB a fenti dokumentumokat a BMB tagjai és a külső szakértő számára elérhetővé teszi.
A kérelem feltétele a szakirányú PhD. Szakirányú PhD-nek tekintendő, amely a Főiskola akkreditációja során
figyelembe vehető, valamint amit az oktató előadásai, szemináriumai, gyakorlatai megtartása során közvetlenül
fel tudja használni és alkalmazni.
A BMB elnöke egy hónapon belül összehívja a Bizottságot. Ha a jelölt nem nyújtott be értekezést, a BMB dönt
arról, hogy PhD fokozatát elismeri-e szakirányúnak. (Ha nem, akkor az eljárást megszünteti.) Meghatározza az
elnöke által felkérendő külső szakértő személyét.
Értekezés benyújtása esetén a főiskola tanárai és habilitált docensei közül kér fel egy bírálót, aki két hónapon
belül írásban tájékoztatja a BMB-t javaslatáról; az értekezést a külső szakértőnek is meg kell e1küldeni. A bírálat
elkészülte után egy hónapon belül a BMB újra összeül, a külső szakértő, a bíráló és a jelölt meghallgatása után
dönt az értekezés elfogadásáról. Elutasítás esetén a jelölt kettő éven belül nem kezdeményezhet újabb belső minősítési eljárást.
Lehetőleg egy hónapon belül, de mindenképpen a szorgalmi időszakra kitűzi a nyilvános előadást. Ez két
részből áll: egy negyvenöt perces magyar nyelvű (főiskolai tanóra jellegű) előadásból, és egy 15 perces idegen
nyelvű tudományos (konferencia-jellegű) előadásból. Mindkét előadást a BMB elnökének, vagy egy általa felkért
személynek a vezetésével vita követi a megfelelő nyelven. Ezután a BMB azonnal döntést hoz és ezt – indoklással
együtt – ünnepélyesen kihirdeti. Elutasítás esetén a jelölt egy év múlva újabb előadás kitűzését kérheti.
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A BMB javasolja a rektornak, hogy belső minősítési eljáráson megfelelt jelölt főiskolai tanárrá való kinevezésének kezdeményezését terjessze a Szenátus elé és döntését egyidejűleg tájékoztatásul megküldi az Egyházi
Tanács részére.
A minősítési eljárás szabályainak egyéb alkalmazása

A belső minősítési eljárás szabályai megfelelően alkalmazandók a docensek, tudományos főmunkatársak valamint tudományos tanácsadók habilitációja esetében is, azzal hogy ilyen esetben szenátusi döntésre és előterjesztésre nem kerül sor, hanem a BMB döntését – elnöke útján – a rektornak juttatja el, aki gondoskodik annak a
Szenátus és az Egyházi Tanács részére, tájékoztatásul történő megküldéséről.
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