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I. Általános rendelkezések
Alkalmazott jogszabályok:
•
•
•

2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról (Nftv.)
387/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet a doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és
a habilitációról (Korm.rend.)
2001. évi C. törvény a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről

Nftv. 108.§. Habilitáció: a habilitáció az oktatói és az előadói képesség, valamint a tudományos teljesítmény intézményi megítélése;
1. § (1)Az egyetem habilitált doktor címmel ismerheti el annak oktatói és előadói képességét, valamint művészi/tudományos teljesítményét, aki
a) doktori fokozattal rendelkezik és a doktori fokozatának megfelelő tudomány/ művészeti ágban
széles körű áttekintésről és korszerű művészeti tudásról / tudományos szakismeretről tesz bizonyságot;
Korm.rend. 21. § (4) A habilitált doktor cím a pályázó doktori fokozatának megfelelő tudományágban nyerhető el. A kérelmező doktori fokozatának tudományágától eltérő tudományágban akkor kérhető a habilitációs eljárás megindítása, ha a kérelmezőnek a tudományos fokozat
megszerzése óta kifejtett tevékenysége ezt indokolja.
b) ismereteit áttekinthető, elsajátítható, logikus rendszerbe tudja foglalni;
c) rendszerbe foglalt ismereteit szóban (előadásban) és írásban (jegyzetben, tankönyvben, szakkönyvben) át tudja adni, azaz tananyagformáló és ismeretátadó készség birtokában van;
d) a habilitációs kérelemben megjelölt tudományágban legalább 10 féléven keresztül tartott tantárgyi (graduális vagy posztgraduális) egyetemi, főiskolai előadásokat olyan tantárgyból,
melyből hallgatóit vizsgáztatta,
e) doktori fokozattal rendelkezik, és a tudományos fokozat megszerzése óta – de legalább öt éve
– magas szintű, önálló tudományos illetve művészeti alkotó tevékenységet folytat
f) magas szintű alkotó / szakirodalmi tevékenységet folytat, amelyet rangos, jegyzett fesztiválok,
díjak (lektorált, a szakterületen mértékadóként elismert folyóiratokban megjelent cikkek és
ugyanilyen helyeken megjelenő – az MTMT adatbázisa alapján vizsgált – hivatkozások) igazolnak, emellett előadásokkal, eredményei ismertetésével rendszeresen részt vesz nemzetközi
és hazai tudományos rendezvényeken;
g) tudását és vitakészségét a magyar nyelven kívül idegen nyelven (valamely világnyelven) is
képes bizonyítani;
h) a hazai és a nemzetközi tudományos közéletben tevékenyen részt vesz;
(2) A habilitált doktor cím az egyetem által a habilitációs bizottság döntése alapján kiadott oklevélben
megjelölt tudomány/művészeti ágra szól, és feljogosít a tudomány/művészeti ág körében önálló egyetemi előadások (kollégiumok) rendszeres meghirdetésére (venia legendi).
2.§. (1) A habilitációs eljárással kapcsolatban alkalmazni kell az Nftv.-ben az egyes munkakörben
történő alkalmazás feltételeit.
Nftv. 24.§.(5) A felsőoktatásban az alkalmazás feltétele, hogy az alkalmazott büntetlen előéletű legyen és rendelkezzen az előírt végzettséggel és szakképzettséggel.

Nftv. 28.§.(5) Az egyetemi tanári munkakörben történő alkalmazás feltétele, hogy az érintett rendelkezzék doktori fokozattal, habilitációval – vagy azzal egyenértékű nemzetközi felsőoktatási oktatói
gyakorlattal –, továbbá az adott tudomány- vagy művészeti terület olyan nemzetközileg elismert képviselője legyen, aki kiemelkedő tudományos kutatói, illetve művészi munkásságot fejt ki. Az oktatásban, kutatásban, kutatásszervezésben szerzett tapasztalatai alapján alkalmas a hallgatók, a doktori
képzésben részt vevők, a tanársegédek tanulmányi, tudományos, illetve művészi munkájának vezetésére, idegen nyelven publikál, szemináriumot, előadást tart. Az egyetemi tanár jogosult a professzori
cím használatára.
(2) Külföldön szerzett doktori fokozatot a habilitációs eljárás megindításakor a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően (2001. évi C. törvény a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről)
honosíttatni vagy elismertetni kell.
(3) A magyar állampolgárságú (nem az SZFE-n alkalmazott) pályázó büntetlen előéletét hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal, a külföldi pályázó ezt pótló, lakóhelye szerinti hatósági bizonyítvánnyal
tanúsítja.
3. § (1)1 A habilitációt kérelmező a doktori fokozat megszerzése óta – de legalább öt éven keresztül –
folytatott művészeti vagy tudományos alkotó teljesítményét és szakmai tevékenységét az alábbiakkal
tanúsítja:
a) habilitációs értekezéssel, amely minimum 50.000 leütés terjedelmű, a habilitációs kérelemben
megjelölt tudományterület (DLA vagy PhD) doktori értekezésére vonatkozó kritériumait teljesítő
szöveg (lásd SZFE Doktori Szabályzat 44. § és 12. melléklet). A habilitációs értekezés kiváltható
két, részletesen kidolgozott, a bibliográfiában felsorolt megfelelő szakirodalmi háttérrel megtámogatott óratervvel, melyek főszövege összesen minimálisan 50.000 leütés terjedelmű.
b) magas szintű művészeti alkotó tevékenységét részletes és teljes műlistával, mely tartalmazza az
alkotásokról szóló fontosabb hivatkozásokat. Tudományos publikációs tevékenységét az MTMT
adatbázis alapján [387/2012. (XII. 19.) Korm. rend. 21. § (2) bekezdés c) pontja]. A bíráló bizottság a fontosabb műveket, publikációkat eredeti vagy fénymásolt példányban bekérheti.
(2) A pályázó a jelen szabályzat l. §. (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott tudományos szakismereteit a 10. §. (1) bekezdésében megjelölt bíráló bizottság jelenlétében folytatott nyilvános
habilitációs előadás és vita keretében bizonyítja.
4. §. A kérelmező ismeretátadó (előadó) készségét bíráló bizottság jelenlétében magyar és a bizottság
által meghatározott valamely világnyelven egyetemi hallgatók részére meghirdetett nyilvános tantárgyi előadással is bizonyítja.

II. A Színház- és Filmművészeti Egyetem Habilitációs Bizottsága
Korm rend. 22. § (1) Habilitációs eljárás lefolytatására és habilitált doktor cím odaítélésére a felsőoktatási intézmény azon a tudományterületen, ezen belül abban a tudományágban és művészeti
ágban jogosult, amelyben doktori fokozat odaítélésére jogosult.
5. §. A Színház- és Filmművészeti Egyetemen az alábbi tudomány/művészeti ágakban jogosult habilitációs eljárás lefolytatására:
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•
•
•

Színházművészet
Film- és videóművészet
Művészet-tudomány

Korm rend. 22. (2) A habilitációs eljárás lefolytatására és a habilitált doktor cím odaítélésére az
egyetem habilitációs bizottságot hoz létre.
6. § (1) A Színház- és Filmművészeti Egyetem Habilitációs Bizottsága személyi kérdésekben, továbbá az eljárás engedélyezéséről és a habilitált doktor cím odaítéléséről egyszerű többséggel, titkos szavazással dönt.
(2) A bizottság határozatképes, ha tagjainak több mint a fele jelen van. Az ülésekről jegyzőkönyvet
kell vezetni, melyet az elnök hitelesít.
(3) A bizottság külső és belső tagjaira a Doktori Iskola vezetője tesz javaslatot. A bizottság elnökét,
titkárát és tagjait – a szenátus véleményét kikérve – a rektor bízza meg és hívja vissza. A megbízás időtartama határozatlan.
A Habilitációs Bizottság tagjainak kiválasztásánál biztosítani kell, hogy a tagok
a) közül az adott felsőoktatási intézményben, teljes munkaidőben, munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott oktatók, vagy tudományos kutatók rendelkezzenek
habilitált doktor címmel,
b) legalább kétharmada egyetemi tanár legyen, és
c) egyharmada, de legalább két tag ne legyen foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban az adott
felsőoktatási intézménnyel.

(4)

(5) A bizottság összetétele szempontjából külső intézmény tagjának az tekintendő, aki az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban vagy munkaviszonyban nem áll. Az egyetem emeritus professzorait az intézményhez tartozónak kell tekinteni.
(6) A bizottság külső intézményi tagja külföldi szakértő is lehet, ha tudományos fokozata van, és
megfelel a szabályzatban meghatározott feltételeknek.
(7) A habilitációs eljárásban nem vehet részt, aki a pályázóval függelmi vagy hozzátartozói viszonyban van, vagy akitől a tárgyilagos elbírálás egyéb okból nem várható el. Függelmi viszony
a munkáltatói jog. Hozzátartozó a házastárs (élettárs), egyenes ági rokon, örökbe fogadott, mostoha és nevelt gyerek, örökbe fogadó, mostoha- és nevelőszülő, testvér, féltestvér, egyenes ági
rokon házastársa (élettársa), házastárs (élettárs) egyenes ági rokona és testvére, valamint a testvér házastársa (élettársa).

III. A habilitációs eljárás lefolytatására létrehozott bíráló
bizottság
7. §. (1) A bíráló bizottság elnökből és legalább két tagból áll. Elnöke az akkreditált tudományág
egyetemi tanára. A bizottság tagjainak kiválasztásakor biztosítani kell, hogy a tagok
a) közül az adott felsőoktatási intézményben, teljes munkaidőben, munkaviszonyban vagy
közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott oktatók vagy tudományos kutatók rendelkezzenek habilitált doktor címmel,
b) legalább kétharmada egyetemi tanár legyen, és

c) egyikük ne legyen foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban az adott felsőoktatási intézménnyel.
(2) A bíráló bizottság elnökét és tagjait a doktori iskola javaslata alapján a Habilitációs Bizottság
bízza meg. A megbízás az eljárás lefolytatásáig érvényes.

IV. Habilitációs eljárás lefolytatása
8. §. (1)A habilitációs eljárás lefolytatására irányuló kérelmet és mellékleteit a Habilitációs Bizottságnak a Doktori Iroda vezetőjénél kell benyújtani 1 eredeti és 4 fénymásolt példányban és elektronikus formában. A benyújthatóság a szorgalmi időszakokban folyamatos.
(2) A habilitációs kérelemben meg kell jelölni a tudomány/művészeti ágat és az ezen belüli szűkebb
szakterületet, amelyben a kérelmező a habilitációs eljárás megindítását kéri.
(3) A kérelemhez szükséges dokumentációt jelen szabályzat 2. sz. melléklete részletezi.

V. Döntés az eljárás megindításáról
9. §. (1) A Habilitációs Bizottság kijelöli a bíráló bizottságot. A bizottság három tagú, egy elnökből
és két tagból áll. Munkájában nem vehet részt, aki a pályázóval hozzátartozói vagy függelmi viszonyban van, vagy akitől az ügy tárgyilagos elbírálása nem várható el.
A bíráló bizottság
a) megállapítja, hogy a pályázó helyesen jelölte-e meg működési szakterületét;
b) feltünteti, hogy a pályázó hogyan, mely munkáival, mely tevékenységével tett vagy nem tett
eleget a bíráló bizottság által felállított és a 7. sz. mellékletben rögzített sajátos szakmai követelményeknek;
c) két tagja bírálatot ír a benyújtott habilitációs értekezésről vagy óratervekről2;
d ) a bírálók írásos véleményének ismeretében javaslatot tesz az eljárás nyilvános részének megkezdésére vagy a kérelem elutasítására.
(2) A bíráló bizottság elnöke a habilitációs eljárást úgy ütemezi, hogy a benyújtástól számított egy
éven belül befejeződjék.
(3) A bíráló bizottság a bírálói vélemények megvitatása után, 0–1–2–3 értékű pontozással, titkos
szavazással alakítja ki javaslatát. Az eljárás megindítása akkor javasolható, ha a titkos szavazás
során adott pontok összege meghaladja a megszerezhető pontszám felét.
(4) A Színház- és Filmművészeti Egyetem Habilitációs Bizottsága a bíráló bizottság írásbeli javaslatának megvitatása után döntést hoz az eljárás engedélyezéséről. Az elutasító döntést indokolni
kell.
(5) A Habilitációs Bizottság döntéséről a bizottság elnöke 10 munkanapon belül értesíti a pályázót és
a bíráló bizottság elnökét.
(6) Elutasítás esetén az értesítés tartalmazza az ülés(ek)ről fölvett jegyzőkönyv kivonatát a bizottsági
véleményekkel.
(7) A habilitációs eljárásról készült jegyzőkönyvek nem nyilvánosak, így ezeket a pályázó sem tekintheti meg.
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(8) A Habilitációs Bizottság döntése ellen kizárólag jogszabályok, illetve a hatályos szabályzatok
megsértése miatt lehet fellebbezni, a konkrét jogszabály illetve szabálysértés meghatározásával.
Ezt az egyetem rektorához kell benyújtani. A rektor a szabálysértő határozatot megsemmisíti, a
habilitációs bizottságot új eljárásra és új határozat hozatalára kötelezi. Az ismételt elutasító határozat ellen fellebbezésnek helye nincs.
(9) Újabb eljárás ugyanazon tudomány/művészeti ágban 2 év eltelte után kezdeményezhető.

VI. Az eljárás nyilvános része
10. §. (1) A habilitációra pályázó a tudományágában a jelen szabályzat 1. §. (1) bekezdésének a)
pontjában megkívánt széles körű áttekintését és korszerű tudományos ismereteit bíráló bizottság
jelenlétében folytatott nyilvános előadás és vita keretében bizonyítja.
(2) Ugyanaz az összetételű bíráló bizottság bírálja a tudományos és a tantárgyi előadást is. A bizottság
akkor szavazatképes, ha az elnök és mindkét tag jelen van.
(3) A tudományos előadás témájára a pályázó tesz több javaslatot (habilitációs tézisek), amelyek közül a bíráló bizottság választ. Az előadás és vita helyét és idejét a bíráló bizottság elnöke tűzi ki,
és a doktori iroda az esedékesség előtt legalább 15 nappal közzéteszi. Az előadásra meg kell hívni a habilitációs bizottság minden tagját, tájékoztatni kell róla a társegyetemeket, a szűkebb tudományág további jeles képviselőit. Az előadáson megjelenő minden résztvevő jogosult kérdést
feltenni és a vitában részt venni.
(4) A jelölt szakmai / tudományos előadás keretében legalább 30 perces előadásban és legalább 15
perces, szabadon tartott idegen nyelvű összefoglalóban kell, hogy ismertesse alkotó / tudományos
munkásságának legfőbb eredményeit.
(5) A bíráló bizottság zárt ülésen értékeli a pályázó szakmai felkészültségét, és 0–1–2–3 értékű pontozással, titkos szavazással kialakítja állásfoglalását. A pályázó szakmai-tudományos felkészültsége akkor minősíthető megfelelőnek, ha a szavazás eredményeként megkapja az elérhető legnagyobb pontszámnak legalább kétharmadát.
(6) A habilitációs tantárgyi előadás a szűkebb tudomány/művészeti ág tantárgyának az adott szemeszterre vonatkozó része. Az előadás témakörére a pályázó 3 javaslatot tesz, közülük a bíráló
bizottság választja ki a megtartandó előadás témakörét, a részt vevő hallgatók körét és legalább
15 nappal az esedékesség előtt közli a pályázóval. A pályázó 45 perces magyar nyelvű szabadon
tartott tantárgyi előadást tart.
( 7) A tantárgyi előadás helyének és idejének kitűzése, valamint a meghívandók körére értelemszerűen alkalmazni kell a (3) bekezdésben foglaltakat. Az előadást a bíráló bizottság tagjai titkos szavazás során 0–1–2–3 ponttal értékelik. A hallgatók is szavaznak titkosan 0–1–2–3 ponttal. A
hallgatói szavazatok átlagértéke a 0–1–2–3 értéknek valamelyikére kerekítve egy további szavazatnak számít a bizottsági értékelésben. Az előadás akkor fogadható el, ha a pályázó megkapja az
elérhető maximális pontszám legalább kétharmadát.
(8) A tudományos és tantárgyi előadás sorrendjéről a bíráló bizottság elnöke a pályázóval egyeztetve dönt.

VII. A habilitált doktor cím odaítélése

11. §. (1)A habilitációs eljárás nyilvános részének lefolytatása után a bíráló bizottság jegyzőkönyvének ismeretében előterjesztést tesz a habilitációs bizottságnak a habilitált doktor cím odaítélésére
vagy a kérelem elutasítására.
(2) A bíráló bizottság előterjesztését
a) a benyújtott pályázati anyag
b) a habilitációs tudományos előadás és vita
c) a habilitációs tantárgyi előadás
együttes értékeléseként alakítja ki.
(3) A bizottság döntését a jelen szabályzat 9. §. (3) bekezdésében foglaltak szerint hozza meg.
(4) A bizottság elutasító döntése ellen a jelen szabályzat 9. §. (6) bekezdésében foglalt esetekben fellebbezési lehetőség van.
12. §. (1)A kérelmező a habilitációs eljárás lefolytatására benyújtott kérelmét az eljárás nyilvános részének meghirdetése előtt visszavonhatja. A visszavont kérelem nem tekinthető elutasítottnak; az
eljárás költsége nem igényelhető vissza.

VIII. A habilitációs oklevél, jogok és kötelességek
13. §. (1) A habilitációs eljárás sikeres befejezése után a habilitációs bizottság határozata alapján az
egyetem habilitációs oklevelet (diploma habilitationis) ad ki magyar és angol nyelven. Ennek tartalmaznia kell a tudomány/művészeti ág megjelölését, amelyben a pályázó a habilitált doktori
címet elnyerte. Az oklevél mintáját az 5. számú melléklet tartalmazza. A kiadott habilitációs oklevelekről az egyetem anyakönyvet vezet.
(2) Az egyetem habilitációs oklevelét ünnepélyes keretek között a rektor adja át.
14. §. (1)A habilitáció érvényessége határidőhöz nincs kötve.
(2) A habilitált használhatja a dr. habil. megjelölést.
(3) A habilitált élhet az önálló egyetemi előadás-hirdetés jogával (venia legendi) azon a szűkebb tudomány/ művészeti területen, amelyre a habilitációt elnyerte.
(4) A habilitált köteles
a) tananyagát folyamatosan fejleszteni;
b) felkérésre záróvizsga-bizottságban, továbbá doktori (DLA/PhD) és habilitációs eljárásokon
részt venni;
c) az egyetem szabályzatait, etikai normáit megtartani.

IX. Záró rendelkezések
15. §. (1) Külföldi egyetemen szerzett habilitáció elismertetésére nincs mód. A külföldön szerzett
egyéb oklevelek honosításakor értelemszerűen alkalmazni kell a 2001. évi C. törvény külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről előírásait.
(2) A habilitációs eljárással kapcsolatos díjakat a 6. melléklet tartalmazza.
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(3) Jelen szabályzat mellékleteit a vonatkozó jogszabályok változásától függően az egyetem rektora
a habilitációs bizottság és a szenátus meghallgatása után módosíthatja.
(4) A jelen Szabályzat a Szenátus 29./2019. (X. 22.) számú határozattal elfogadott módosításokkal
egységes szerkezetben foglalt szöveget tartalmazza. A módosításokat az elfogadást követően indult eljárásokra kell alkalmazni.

A HABILITÁCIÓS SZABÁLYZAT MELLÉKLETEI

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Jelentkezési lap habilitációs eljárás megindítására
A habilitációs pályázat mellékletei
A habilitációs eljárás jegyzőkönyve
Az SZFE tudomány/művészeti területei
A habilitációs oklevél mintája
A habilitációs eljárás díjai
A habilitációs pályázat sajátos szakmai követelményei

SZFE
Habilitációs Szabályzat
1. számú melléklet

JELENTKEZÉSI LAP HABILITÁCIÓS ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁRA
Alulírott (név):……………………………………………………………...………..
anyja neve:……………………………………………………………………………
születési hely, idő:…………………………………………………………………….
állampolgárság: ………………………………………………………………………..
kérem a habilitációs eljárás megindítását a Színház- és Filmművészeti Egyetemen,
………………………………tudományágban, magyar nyelven /.............………..nyelven.
Eddigi okleveleim:
Kiállító intézmény,
székhelye

Szakok, tudományterületek megnevezése

Oklevél száma, kiállításának éve

Egyetemi/MA/MSc
oklevél
Doktori oklevél
(PhD/DLA)
Egyéb tudományos
cím, fokozat
Jelenlegi munkahely (neve, címe): ………………………………………………….
Foglalkozás, beosztás: ………………………………………………………………
Értesítési cím: ……………………………………………………………………….
Telefonszám, email-cím:……………………………………………………………..

Budapest, 201…..
………………………………………..
aláírás
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SZFE
Habilitációs Szabályzat
2. számú melléklet
A HABILITÁCIÓS PÁLYÁZAT MELLÉKLETEI

1. Az egyetemi végzettséget igazoló oklevél másolata
2. A doktori (PhD, DLA) vagy azzal egyenértékű más tudományos fokozat megszerzését tanúsító
oklevél másolata
3. Szakmai/tudományos önéletrajz
4. A szakmai teljesítményt bemutató publikációs jegyzék (bibliográfia, filmográfia), elkülönítve a
doktori fokozat megszerzése utáni alkotásokat/publikációkat
5. Munkásságának hazai és nemzetközi ismertségére/visszhangjára vonatkozó adatok, (hivatkozási
jegyzék)
6. Nemzetközi kapcsolatainak leírása (külföldi ösztöndíjak, vendég-előadások, konferenciák felsorolása, nemzetközi szervezetekben való közreműködés adatai)
7. Az oktatói tevékenység igazolása (az oktatók feletti munkáltatói jogkört gyakorló vezető által
aláírt okiratok)
8. Az idegen nyelv(ek) ismeretét tanúsító bizonyítványainak másolata
9. A Színház- és Filmművészeti Egyetemen teljes munkaidejű közalkalmazotti jogviszonnyal nem
rendelkező pályázó esetén hatósági erkölcsi bizonyítvány (külföldi pályázó esetében a lakóhely
szerinti hatósági bizonyítvány)
10. Legalább három olyan témakör megjelölése, amelyekből szakmai/tudományos habilitációs előadás és további három, melyből tantárgyi óra tartására vállalkozik, továbbá annak az idegen
nyelvnek a megjelölése, amelyen előadását összefoglalja
11. A habilitációs eljárás díjának befizetését igazoló csekkszelvény másolata
12. A 3. §-ban foglalt követelményeknek megfelelő habilitációs értekezés

SZFE
Habilitációs Szabályzat
3. számú melléklet
A HABILITÁCIÓS ELJÁRÁS JEGYZŐKÖNYVE

Jelölt neve:
Foglalkozása:
Születési hely, idő:
Tudományág:
Tud. fokozat: DLA/PhD/CSc
A bíráló bíráló bizottság:
tudományos
fokozat

beosztás

munkahely

elnök
bíráló I.
bíráló II.

A bizottság a benyújtott dokumentáció alapján a habilitációs eljárás nyilvános folytatását javasolja
/ nem javasolja:

Budapest, 20….
…………………………..
elnök
……………………………
bíráló

……………………………
bíráló

…………………………….

jegyzőkönyv-vezető
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1. A nyilvános tantermi előadás címe:
időpontja: 20….
A titkos szavazás eredménye: ………….. pont (a lehetséges ………. %-a)
2. A nyilvános tudományos előadás címe:
időpontja: 20…..
A titkos szavazás eredménye: ………….. pont (a lehetséges ………. %-a)
3. Az idegennyelvű előadás címe:
nyelve:
időpontja: 20…..
A titkos szavazás eredménye: ………….. pont (a lehetséges ………. %-a)

A bíráló bizottság állásfoglalása:
A jelölt nyilvános habilitációs előadásokon szerzett pontjai:
…………… pont (a lehetséges ………. %-a)

A Bizottság javasolja / nem javasolja a habilitációs előadások elfogadását, a cím odaítélését.

Budapest, 20…
……………………………..
elnök

SZFE
Habilitációs Szabályzat
4. számú melléklet
AZ SZFE TUDOMÁNY/MŰVÉSZETI TERÜLETEI
A Színház- és Filmművészeti Egyetem az alábbi tudomány/művészeti területeken és tudományágakban jogosult (akkreditált) doktori képzésre és doktori fokozat odaítélésére, s így habilitációs eljárás lefolytatására.
Művészet:
- Színházművészet
- Film- és videoművészet
- Művészet-tudomány
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SZFE
Habilitációs Szabályzat
5. számú melléklet
A HABILITÁCIÓS OKLEVÉL MINTÁJA

Mi, a Színház- és Filmművészeti Egyetem Rektora és az Egyetem Habilitációs Bizottsága hitelt érdemlően tudatjuk, hogy Dr X.Y., aki ..................................-en 19………………… napján született
és

a

...........................................................

Egyetemen

19...

évben

oklevelet,

a

................................................. Egyetemen 19.. évben doktori fokozatot szerzett, a Színház- és
Filmművészeti Egyetemen oktatói és előadói képességét az Egyetem habilitációs szabályzatában
meghatározott módon bizonyította, a törvényben ránk ruházott hatalomnál fogva a mai napon
habilitált doktorrá (dr. habil.)
nyilvánítjuk, és ezzel a ............................................. színházművészet/film- és videóművészet
/művészet-tudomány területén önálló egyetemi előadások tartásának jogával (venia legendi) felruházzuk.
Fentiek tanúsítására jelen oklevelet a Színház- és Filmművészeti Egyetem pecsétjével és sajátkezű
aláírásunkkal erősítjük meg.

Kelt Budapesten, a 20.. esztendő ……………. napján.

………………………………………. …………………………………….
Egyetemi Habilitációs Bizottság elnöke
rektor

Anyakönyvi szám: .../20../Hab.

A habilitációs oklevél angol szövege
Certificate of Habilitation (Decretum habilitationis)

The Rector and Habilitation Committee of the University of Theatre and Film Arts by the authority
vested in us by the laws, wehereby confirm, that after having conferred upon M (Ms) X. Y. , born in
………………….., in the country of ………………, on the ……………………19.., who graduated
at the University ……………………….. in the year …. Was awarded the degree of Doctor of
Philosophy / of Liberal Arts at the University ………………… in the year …., having demonstrated his/her abilityes a teacher and researcher in the discipline of ……….. according to the doctoral
and habilitation requirements of the University, we have conferred upon her/him the degree of
Doctor Habilitata / Habilitatus (Dr. Habil.),
wich entitles her/him to the right to lecture freely (venia legendi).
This Diploma, bearing the great seal of the University of Theatre and Film Arts and the signatures
of its Officers, has been issued as a permanent record.
Given in Budapest, Hungary, on this …th day of .. in the year ….
……………………………………..

…………………………………..

President of the Habilitation Commettee

Rector of the University

Reg. number: .../20../Hab/a.
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SZFE
Habilitációs Szabályzat
6. számú melléklet
A HABILITÁCIÓS ELJÁRÁS DÍJAI3

A habilitációs eljárásra történő jelentkezés díja megegyezik a doktori felvételi díjával.
A habilitációs cselekmény eljárási díja a mindenkori doktori fokozatszerzési díj (a védés díja) 40 %-kal
emelt összege.
Habilitációs oklevél díja: 10000 Ft

3

Módosította a 29/2019. (10. 22.) szenátusi határozat

SZFE
Habilitációs szabályzat
7. számú melléklet

A HABILITÁCIÓS JELENTKEZÉS SAJÁTOS SZAKMAI KÖVETELMÉNYEI
A habilitációra való jelentkezés feltétele olyan művészi/tudományos alkotások bemutatása, melyek
öt évnél nem régebbiek, s nem azonosak a doktori fokozat megszerzéséhez benyújtott dolgozattal.
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