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Beküldési határidő: 2007. március 31.

A) adatlap

A felsőoktatási intézményben teljes munkaidőben alkalmazott,
PhD, DLA fokozattal rendelkező oktatók és kutatók, a részmunkaidőben alkalmazott kutatók
2007. március 1-jei, továbbá a 2004 – 2006 között PhD, DLA fokozatot szerzett
oktatók és kutatók létszámadatai

Az intézmény neve:
A kitöltés időpontja: 
Az intézmény székhelye:
2007. március …..


1. A felsőoktatási intézményben teljes munkaidőben alkalmazott,
PhD, DLA fokozattal rendelkező OKTATÓK 2007. március 1-jei létszámadatai

1.1. A bölcsészettudományok, a hittudomány, a társadalomtudomány területén PhD



       (vagy ezzel egyenértékű) fokozattal rendelkező, teljes munkaidőben alkalmazott 



       oktatók létszáma




1.2. A teljes munkaidőben alkalmazott, DLA fokozattal rendelkező oktatók létszáma




1.3. Az agrártudományok, a műszaki tudományok, az orvostudományok, a természet-
       tudományok területén PhD (vagy ezzel egyenértékű) fokozattal rendelkező, teljes 



       munkaidőben alkalmazott oktatók létszáma




1.4.     1.1. – 1.3. együtt





2. A felsőoktatási intézményben teljes munkaidőben alkalmazott,
PhD, DLA fokozattal rendelkező KUTATÓK 2007. március 1-jei létszámadatai

2.1. A bölcsészettudományok, a hittudomány, a társadalomtudomány területén PhD



       (vagy ezzel egyenértékű) fokozattal rendelkező, teljes munkaidőben alkalmazott 



       kutatók létszáma




2.2. A teljes munkaidőben alkalmazott, DLA fokozattal rendelkező kutatók létszáma




2.3. Az agrártudományok, a műszaki tudományok, az orvostudományok, a természet-
       tudományok területén PhD (vagy ezzel egyenértékű) fokozattal rendelkező, teljes 



       munkaidőben alkalmazott kutatók létszáma




2.4.     2.1. – 2.3. együtt





3. A felsőoktatási intézményben teljes munkaidőben alkalmazott,
2004 – 2006 között PhD, DLA fokozatot szerzett oktatók és kutatók létszámadatai

3.1. A teljes munkaidőben alkalmazott, 2004 – 2006 között PhD, DLA fokozatot szerzett



       oktatók létszáma




3.2. A teljes munkaidőben alkalmazott, 2004 – 2006 között PhD, DLA fokozatot szerzett



       kutatók létszáma




3.3.     3.1. – 3.2. együtt





4. A felsőoktatási intézményben teljes munkaidőben NEM OKTATÓI és NEM KUTATÓI MUNKAKÖRBEN ALKALMAZOTT, MUNKAIDEJÜK EGY RÉSZÉBEN KUTATÁSI FELADATOKAT is ELLÁTÓ, PhD, DLA fokozattal rendelkező személyek
2007. március 1-jei létszámadatai

4.1. A bölcsészettudományok, a hittudomány, a társadalomtudomány területén PhD


       (vagy ezzel egyenértékű) fokozattal rendelkezők létszáma



4.2. DLA fokozattal rendelkezők létszáma



4.3. Az agrártudományok, a műszaki tudományok, az orvostudományok, a természet-


       tudományok területén PhD (vagy ezzel egyenértékű) fokozattal rendelkezők létszáma



4.4.     4.1. – 4.3. együtt




5. A felsőoktatási intézményben részmunkaidőben alkalmazott,
PhD, DLA fokozattal rendelkező kutatók 2007. március 1-jei létszámadatai

5.1. A bölcsészettudományok, a hittudomány, a társadalomtudomány területén PhD



       (vagy ezzel egyenértékű) fokozattal rendelkező, részmunkaidőben alkalmazott 



       kutatók létszáma




5.2. A DLA fokozattal rendelkező, részmunkaidőben alkalmazott kutatók létszáma




5.3. Az agrártudományok, a műszaki tudományok, az orvostudományok, a természet-
       tudományok területén PhD (vagy ezzel egyenértékű) fokozattal rendelkező, 



       részmunkaidőben alkalmazott kutatók létszáma




5.4.     5.1. – 5.3. együtt






Büntetőjogi felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a fenti adatok tartalmilag és
számszerűen valósak.

Az intézmény

vezetőjének aláírása:					gazdasági vezetőjének aláírása:
       neve: 						           			    neve:





Figyelem!

A felsőoktatásról szóló, 2005. évi CXXXIX. törvény (Ftv.) 84. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezés szerint a költségvetési támogatás megállapításánál egy személyt csak egy felsőoktatási intézményben lehet számba venni (az oktató, kutató írásbeli nyilatkozata alapján). 
A PhD fokozattal való egyenértékűségről az (Ftv.) 149. §. (4) és  (5) bekezdése rendelkezik.
A több doktori fokozattal rendelkező oktató, kutató csak egyszer vehető figyelembe.

