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A) ADATLAP

A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYBEN DOLGOZÓ, TUDOMÁNYOS,
ILL. MESTERFOKOZATTAL RENDELKEZŐ OKTATÓK ÉS KUTATÓK LÉTSZÁMADATAI
(2003. MÁRCIUS 1-JEI ADATOK)

A KITÖLTÉSNÉL KÉRJÜK FIGYELEMBE VENNI AZ ÚTMUTATÓBAN FOGLALTAKAT!

Intézmény neve:

Székhelye:

Kitöltés időpontja:

2003. március  

I. Az intézményben teljes munkaidőben legalább 6 hónapra alkalmazott (főfoglalkozású),
tudományos (PhD vagy azzal egyenértékű) fokozattal, ill. mesterfokozattal (DLA vagy azzal egyenértékű művészeti díjjal) rendelkező (minősített) oktatók és kutatók létszámadatai

1. Társadalom-, böl-
csészet- és hittudomá-nyi fokozattal 





4. Művészeti
fokozattal





7. Agrár-, műszaki, orvos- és természet-tudományi fokozattal 




rendelkezők száma:





rendelkezők száma:





rendelkezők száma:





Az 1. pontban foglaltak közül 

A 4. pontban foglaltak közül

A 7. pontban foglaltak közül


2. MTA-tag:






5. MTA-tag:






8. MTA-tag:




vagy				          vagy				       vagy

3. MTA-doktor:






6. MTA-doktor:






9. MTA-doktor:





II. Az intézményben részmunkaidőben legalább 6 hónapra alkalmazott (részfoglalkozású)
minősített oktatók és kutatók létszámadatai

10. Társadalom-, böl-csészet- és hittudomá-nyi fokozattal 





13. Művészeti
fokozattal





16. Agrár-, műszaki, orvos- és természet-tudományi fokozattal 




rendelkezők száma:





rendelkezők száma:





rendelkezők száma:





A 10. pontban foglaltak közül

A 13. pontban foglaltak közül

A 16. pontban foglaltak közül


11. MTA-tag:






14. MTA-tag:






17. MTA-tag:




vagy				          vagy				       vagy

12. MTA-doktor:






15. MTA-doktor:






18. MTA-doktor:





III. Az MTA által az intézményben működtetett kutatócsoportban dolgozó, az intézménnyel sem fő-, sem részfoglalkozású jogviszonyban nem álló minősített oktatók és kutatók létszámadatai

19. Társadalom-, böl-csészet- és hittudomá-nyi fokozattal 





22. Művészeti
fokozattal





25. Agrár-, műszaki, orvos- és természet-tudományi fokozattal 




rendelkezők száma:





rendelkezők száma:





rendelkezők száma:





A 19. pontban foglaltak közül 

A 22. pontban foglaltak közül 

A 25. pontban foglaltak közül


20. MTA-tag:






23. MTA-tag:






26. MTA-tag:




vagy				          vagy				       vagy

 21. MTA-doktor:






 24. MTA-doktor:






27. MTA-doktor:





A) ADATLAP folytatása


A legalább 6 hónapra alkalmazott főfoglalkozású minősített oktatók és kutatók számában
2002. március 1. - 2003. március 1. között bekövetkezett növekedések, illetőleg csökkenések számadatainak és ezek okainak részletezése

Példák a növekedés okaira: PhD, DLA megszerzése, új minősített főfoglalkozású alkalmazása (ideértve a korábban részfoglalkozású teljes munkaidős alkalmazását is), minősített hazatérése egy évet meghaladó külföldi tanulmányútról stb.
Példák a csökkenés okaira: kiutazás egy évet meghaladó külföldi tanulmányútra, részmunkaidős alkalmazásba kerülés, kilépés, fizetés nélküli szabadság, 70. életév betöltése, nyugdíjazás, elhalálozás stb.


















Az intézmény tudományos vezetőjének aláírása:

					   neve:

					   beosztása:

Az intézmény bélyegzője:





Útmutató az A) adatlap kitöltéséhez
(Az adatlap OM-be küldésekor leválasztható.)
 
Ad I., II., III. rész

► Az adatlapon előforduló fogalmakat a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény (Ftv.), továbbá a felsőoktatási normatív kutatástámogatás felosztásáról és felhasználásáról szóló 6/1997. (II. 12.) MKM rendelet (Rendelet) vonatkozó rendelkezései szerint kell értelmezni.

► Azok a tudományos, ill. mesterfokozattal rendelkező (röviden: minősített) oktatók és kutatók [Ftv. 119. § (1) - (2) bekezdés, 123. § (8) bekezdés] vehetők számításba, akik 2003. március 1-jéig nem töltötték be a 70. élet-évüket, és 2003. március 1-jén nem tartózkodtak 1 évet meghaladó külföldi tanulmányúton. [Rendelet 2. § (1) bekezdés a) pont]

 ► Az adatokat a természetes létszámokra vonatkozóan kell megadni. A létszámok szorzószámokkal történő súlyozását az OM végzi el a Rendelet 2. §-a (2) bekezdésének a) - c) pontja, (3) bekezdésének a) - c) pontja és (4) bekezdésének a) - c) pontja szerint.

► Az MTA-doktorok száma nem tartalmazhatja az MTA-tagok számát.

► A művészeti fokozattal rendelkezők között a következőket lehet (és kizárólag ezeket lehet) feltüntetni: DLA-fokozattal rendelkezők, valamint a 2002. július 30-ig hatályos vonatkozó rendelkezés alapján DLA fokozattal egyenértékűnek minősülő művészeti díj elismerése folytán habilitált személyek. 

Ad I., II. rész

► Mind a teljes munkaidőben foglalkoztatott (főfoglalkozású), mind a részmunkaidőben foglalkoztatott (rész-foglalkozású) minősített oktatók és kutatók esetében azok vehetők figyelembe, akiket az intézmény legalább 6 hónapra alkalmaz. [Rendelet 2. § (2) bekezdés a) - b) pontok] 

► A törvényesnél kisebb heti munkaidőben dolgozók részmunkaidőben alkalmazottaknak számítanak. 

Ad II. rész

► Azok a részmunkaidőben foglalkoztatott (részfoglalkozású) minősített oktatók és kutatók vehetők számítás-ba, akik az intézményben szerződésben rögzített oktatási-kutatási feladatot látnak el díjazás ellenében [Rendelet 2. § (2) bekezdés b) pont], és főállásuk a felsőoktatáson kívül van. [A főállásban más felsőoktatási intézmény-ben dolgozó minősítettek adatai az őket foglalkoztató intézmény adatszolgáltatásában szerepelnek.]

Ad III. rész

► Az MTA által az intézményben működtetett kutatócsoportban dolgozó, az intézménnyel sem fő-, sem rész-foglalkozású munkaviszonyban nem álló minősítetteket kell számításba venni. [Rendelet 2. § (2) bekezdés c) pont] A felsőoktatási intézménytől elkülönülő MTA-kutatóintézetbe kihelyezett közös tanszékek oktatói és kutatói nem vonhatók be a létszámba.

