A Semmelweis Egyetem Szenátusának
81/2012. (VI. 28.) számú
H A T Á R O Z A T A
a Semmelweis Egyetem Habilitációs Szabályzatának módosításáról
A Semmelweis Egyetem Szenátusa a Szervezeti és Mőködési Szabályzat 9. § (12)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Semmelweis Egyetem Habilitációs
Szabályzatának módosításáról a következıket rendeli el:
1. §
A Semmelweis Egyetem Szervezeti és Mőködési Szabályzatának II. Része Foglalkoztatási
követelményrendszer III. Fejezetét képezı Habilitációs Szabályzat (a továbbiakban:
Habilitációs Szabályzat) IX. Vegyes és záró rendelkezések Fejezete az alábbi
rendelkezésekkel egészül ki:
„37/A. §
(1)
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság
Kormánya között a felsıfokú tanulmányok egyenértkőségének elismerésérıl szóló,
Budapesten, 2001. december 1-jén aláírt Egyezmény (a továbbiakban: egyezmény)
kihirdetésérıl szóló 279/2004. (X. 13.) Korm. rendelet 2. §-ában található, az egyezmény 5.
cikk (2) bekezdésének hatálya alá tartozó, Németországban sikeresen lefolytatott habilitációs
eljárásnak a Semmelweis Egyetem által adományozott doctor habilitatus (d. Habil.) címmel
való egyenértékőségérıl az Egyetem kérelemre – a Habilitációs Bizottság határozata alapján –
tanúsítványt ad ki.
(2)
A Habilitációs Bizottság elnökéhez címzett - papír alapon és digitális adathordozón 11 példányban benyújtott - kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a kérelmezı személyazonosító adatait: név, leánykori név, születési hely és idı,
állampolgárság, lakcím, munkahely, elérhetıségek (levelezési cím, e-mail cím,
telefonszám, faxszám);
b) a kérelmezı által mővelt tudományterület és tudományág megnevezését;
c) a németországi habilitációs eljárást lefolytató intézmény megnevezését, székhelyét,
valamint a habilitáció sikeres lefolytatását igazoló dokumentum habilitációt lefolytató
által - 60 napnál nem régebben - hitelesített másolatát;
d) az annak igazolásául szolgáló dokumentumot, hogy a habilitációs eljárást lefolytató
intézmény a Németországi Szövetségi Köztársaság olyan oktatási intézménye, amelyet
a tartományok belsı jogi elıírásai felsıoktatási intézményként ismernek el, vagy olyan
nem állami oktatási intézmény, amely a tartományok belsı jogi elıírásai alapján
államilag elismert felsıoktatási intézmény;
e) szakmai önéletrajzot;
f) a kérelmezı tudományos publikációinak bibliográfiáját;
g) az eljárási díj megfizetését igazoló szelvényt.
(3)
A Habilitációs Bizottság egyéb dokumentumok benyújtására is felhívhatja a
kérelmezıt, ha az az egyenértékőség megállapításához szükséges. Az idegen anyanyelvő
kérelmezı a kérelmet és annak mellékleteit magyar nyelven vagy az Egyetem idegen nyelvő
oktatásában használt idegen nyelven nyújthatja be.

(4)
A Habilitációs Bizottság akkor határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van.
A Habilitációs Bizottság határozatát jelenlévı tagjai több mint felének igen szavazatával
hozza meg. Az ülésre a Habilitációs Bizottság elnöke a kérelmezıt meghallgatás céljából
meghívhatja. Az esetleges elutasító döntés okait a Habilitációs Bizottság elnöke a
kérelmezıvel írásban közli.
(5) Amennyiben a Habilitációs Bizottság nem határozatképes, akkor az ülést változatlan
napirenddel újra össze kell hívni. A megismételt ülés a megjelentek számára tekintet nélkül
határozatképes.
(6)
A Habilitációs Bizottság az egyenértékőség megállapítását megtagadhatja, ha a
kérelem alapján az egyezmény 5. cikkének (2) bekezdése szerinti egyenértékőség azért nem
állapítható meg, mert:
a) a habilitációs eljárást lefolytató intézmény nem tartozik az Egyezmény hatálya alá,
b) a habilitáció nem fejezıdött be sikeresen,
c) a kérelem alapjául szolgáló eljárás nem minısül habilitációs eljárásnak a vonatkozó
németországi rendelkezések szerint, vagy
d) a habilitációt visszavonták, vagy az egyébként megszőnt.
(7)
A habilitáció egyenértékőségérıl szóló tanúsítványnak tartalmaznia kell annak a
tudományágnak és szakterületnek a megjelölését, amelyben a kérelmezı a habilitációt
elnyerte. A tanúsítványt magyar és német nyelven az Egyetem rektora és a Habilitációs
Bizottság elnöke írja alá. A tanúsítvány magyar nyelvő mintáját a jelen szabályzat 9. sz.
melléklete tartalmazza. Az Egyetem által kiadott tanúsítványokról a Doktori Titkárság
anyakönyvet vezet.”
2.

§

A Habilitációs Szabályzat az alábbi 9. számú melléklettel egészül ki:
„Habilitációs Szabályzat 9. számú melléklete
Anyakönyvi szám: .................
Semmelweis Egyetem (Budapest)
TANÚSÍTVÁNY HABILITÁCIÓ EGYENÉRTÉKŐSÉGÉRİL
Mi, a Semmelweis Egyetem Rektora és Habilitációs Bizottsága ezennel hitelt érdemlıen
tanúsítjuk, hogy ....................................................................... doktor úr/úrhölgy aki............................................................. városban a 19......-ik évben ..................hónap
...........napján született – által a ….. évben …………………………………(a habilitációt
lefolytató intézmény és székhelyének megnevezése) -ben/ban szerzett habilitációt a Magyar
Köztársaság Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya között a
felsıfokú tanulmányok egyenértkőségének elismerésérıl szóló, Budapesten, 2001. december
1-jén aláírt Egyezmény 5. cikkének (2) bekezdése alapján a Semmelweis Egyetem
egyenértékőnek tekinti a Semmelweis Egyetem által a vonatkozó jogszabályok alapján
adományozott doctor habilitatus (d. Habil.) címmel, és ezzel kijelentjük, hogy
…………………………
doktor
úr/úrhölgy
a
..............................
tudományág

.................................... szakterületén önálló egyetemi elıadások (kollégiumok) tartásának
jogával (venia legendi) rendelkezik.
Ennek hiteléül ezt a tanúsítványt az Egyetem pecsétjével és saját kező aláírásunkkal
megerısítettük, és részére kiszolgáltattuk.
Kelt........................., a 20.… évben, .......................hónap ........napján

……………………………
a Habilitációs Bizottság

……………………………………..
Rektor

„

3. §
A jelen módosítás a Szenátus általi elfogadásának napján lép hatályba.
Budapest, 2012. június 28.

Dr. Szél Ágoston
megválasztott rektor

