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I. A KIVÁLÓSÁGI MINŐSÍTÉSEK VISZONYRENDSZERE 

 

A „kiemelt felsőoktatási intézmény” minősítés olyan felsőoktatási intézménynek adható, amely több 

tudományterületen olyan képzési és kutatási kapacitásokkal valamint tudományos eredményekkel 

rendelkezik, amelyekre alapozva az intézmény a nemzetstratégiai célok megvalósításában jelentős 

szerepet tölt be és a nemzetközi felsőoktatási rangsorpozíciójában fejlődés tervezhető.    

A „kutatóegyetem”, minősítés a kiemelkedő tudományos és kutatási eredmények, illetve ezen 

eredmények bővítését szolgálja egyetemek esetében.  

Kutató minősítést felsőoktatási intézmény azon kara kaphat, amely megfelel a lent ismertetett 

minőségi kritériumoknak. Egy egyetem 2, egy főiskola 1 kutató kar minősítést kezdeményezhet.  

Az „alkalmazott kutatások főiskolája” minősítés a kiemelkedő kutatási eredmények és vállalati 

kapcsolatok illetve ezen eredmények és kapcsolatok bővítését szolgálja főiskolák esetében. 

A kiemelt felsőoktatási intézmény minősítés és a kutatóegyetem minősítés nem zárja ki egymást, a 

mind kiemelt minősítést, mind kutatóegyetemi minősítést kapó intézmények mindkét minősítés 

mentén többlettámogatást kapnak.  

Az intézményfejlesztési terv 6. fejezetében kérjük egyértelműen jelezni, hogy a felsőoktatási 

intézmény „kiemelt felsőoktatási intézmény”, „kutatóegyetem”, vagy „alkalmazott kutatások 

főiskolája” minősítésre javaslatot tesz-e; illetve „kutató kar” minősítés esetében mely kar, vagy karok 

esetében tesz javaslatot. Kérjük azt is jelezni, ha semelyik minősítés esetében nem kíván javaslatot 

tenni.  
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II.1 A KIEMELT FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÍTÉS CÉLJAI 

 

A kiválósági támogatás átfogó célja a magyar felsőoktatás nemzetközi versenyképességének 

fejlesztése.  

A kiemelt felsőoktatási intézmény minősítés, és az ezzel járó támogatás olyan nemzetközi mércével is 

mérhető képzési, kutatási és szolgáltatási kapacitással és eredményekkel bíró intézmények támogatását 

jelenti, amelyektől elvárható, hogy a globális versenyben kimutatható teljesítményüket fokozni tudják, 

s ezáltal növeljék az egész magyar felsőoktatás nemzetközi elismertségét.  

A kiemelt felsőoktatási intézmény minősítés lehetőséget teremt továbbá arra, hogy a Kormány az 

állami feladatok illetve az állam nemzetközi kötelezettségeinek ellátásához szükséges képzési, kutatási 

és szolgáltatási feladatokat ellátó egyes intézményeket kiemelten kezeljen és e feladataihoz 

többlettámogatást biztosítson.  

A kiválósági támogatás közvetlen célja, hogy az állami felsőoktatási intézményhálózatban 

megtalálható, globális színtéren már versenyképes képzési-kutatási illetve egyéb szolgáltatások 

fejlesztésével, a támogatott intézmények tudományos elismertségben és pénzügyi jövedelmezőségben 

is kimutatható nemzetközi eredményessége növekedjen. 

 

 

II.2 KIEMELT FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI 

TERVEINEK SAJÁTOSSÁGAI 

 

Az intézményeknek az IFT keretében, önálló fejezetben is be kell bemutatniuk, hogy stratégiájuk 

hogyan illeszkedik a kiválósági támogatás fenti célrendszeréhez, elvárt eredményeihez. A kiemelt 

egyetemi minősítéshez kapcsolódó stratégiai tervben a támogatás felhasználására vonatkozóan 

intézményi stratégiai tervet és célokat kell kialakítani.  

A mutatókkal kapcsolatban bázisérték, és évekre lebontott célérték megadása kötelező. A támogatott 

intézményeknek a kiválósági díjhoz kapcsolódó támogatás arányában kell vállalásokat 

meghatározniuk. A megadott mutatókon túlmenően további mutatók is meghatározhatók a stratégiai 

célokhoz kapcsolódóan.  
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III.1 A KUTATÓEGYETEM/KUTATÓ KAR MINŐSÍTÉS CÉLJAI 

 

A kiválósági támogatás átfogó célja hogy a hazai felsőoktatási intézményhálózatban, kiemelkedő 

tudományos, kutatás-fejlesztési és innovációs eredményességet felmutató intézményeket elismerje, és 

kapacitásaik, kutatási területeik fókuszált fejlesztésével hosszú távon nemzetközi szinten is 

versenyképes tudásközpontok létrejöttét segítse elő. 

A kiválósági minősítés megítélésének közvetlen célja, hogy kijelölje a magyar felsőoktatási 

intézményhálózatban a kritikus tömeget jelentőkutatás-fejlesztési és innovációs tudásközpontokat. A 

kiválósági minősítéshez kapcsolódó támogatás közvetlen célja, a kutatóegyetem, kutató kar 

minősítéssel rendelkező intézmények támogatása, eredményességük fejlesztése. 

 

A kiválósági támogatás operatív céljai 

1. Felsőoktatási kutatás-fejlesztési és innovációs támogatások koncentrálása. 

2. Nemzetközi szinten versenyképes, felsőoktatási kutatás-fejlesztési és innovációs 

tevékenységek támogatása. 

3. Felsőoktatási kutatás-fejlesztési és innovációs kapacitások megtartása, fejlesztése. 

4. Tudományos szakember-utánpótlás feltételeinek fejlesztése. 

5. Felsőoktatási kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységek eredményességének javítása. 

6. Nemzetközi kutatás-fejlesztési pályázatokban, együttműködési hálózatokban való 

részvétel ösztönzése 
 

A kiválósági támogatástól várt középtávú eredmények és hatások (3-4 év) 

1. Felsőoktatási kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységek, kapacitások fizikai és 

tematikus koncentrációja. 

2. Nemzetközi K+F+I együttműködések, aktivitások bővülése. 

3. Korszerű, hatékonyan működtethető infrastruktúra rendelkezésre állása. 

4. Kutatói elvándorlás mértékének csökkentése, Magyarországra irányuló kutatói mobilitás 

növelése. 

5. Kutatási aktivitásokhoz kötődő bevételek növekedése. 

6. Nemzetközi és hazai kutatási aktivitásokhoz kötődő publikációs teljesítmény növekedése. 
 

A kiválósági támogatástól várt hosszú távú eredmények és hatások (7-10 év) 

1. Nemzetközi kiválósági díjak, tudományos elismerések megszerzése 

2. Kutatóegyetemek köré épülő tudásipar fejlődése, a K+F+I ágazat nemzetgazdasági 

jelentőségének növekedése. 

3. Európai kiválósági központok köré épülő hálózatokban intenzív részvétel, LERU / ARWU 

tagság elérése 
 

A kiválósági támogatáshoz kapcsolódó felsőoktatás-politikai alapelvek 

1. Közép-Magyarország mellett a konvergencia térségben is szükséges a K+F+I kapacitások 

és tevékenységek koncentrációja. 

2. A kiválósági támogatást koncentráltan kerül felhasználásra, a minősítések száma 

korlátozott. 

3. Egy intézmény vagy egy kutatóegyetem, vagy egyetem eseten legfeljebb 2, főiskola esetén 

legfeljebb 1 kara vonatkozásában kutató kar minősítést kaphat. 

4. A kutatóegyetemi minősítés intézmények konzorciumának is adható, amennyiben a 

minősítés időszakának végére azok olyan szervezeti integrációt irányoznak elő, amelynek 

eredményeképpen a pályázó intézmények ténylegesen összeolvadnak és egy jogi 

személyiség keretében végzik tevékenységeiket. 
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III.2 KUTATÓEGYETEMI/KUTATÓ KAR MINŐSÍTÉS JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEI 

 

A kutatóegyetem illetve kutató kar minősítés olyan felsőoktatási intézménynek/karnak adható, amely 

kiemelkedő minőségű, nemzetközi szintű kutatás-fejlesztési és innovációs kapacitásokkal és 

eredményekkel rendelkezik.  

Egy egyetem vagy az egyetem egészére kiterjedő kutatóegyetemi vagy 2 karára vonatkozó kutató 

minősítést kaphat. Főiskola egy, azaz 1 kar esetében javasolhat kutató kari minősítést, amennyiben 

alkalmazott kutatások főiskolája minősítést nem kíván javasolni.  

A kutatóegyetemi illetve kutatókari minősítések területén tett javaslatok és stratégiai célok 

kidolgozásához a megadott értékelési szempontok alapján az alábbi tényadatokat javasolt figyelembe 

venni.  

 

Forrás ODT 

 

 

Forrás: Magyar Tudomány 2011/8  
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Forrás: Magyar Tudomány 2011/8 

 

A kutatóegyetem, a kutató kar minősítéshez használt értékelési szempontok 

Kar esetében kérjük a minősítésre javasolt egy vagy két karra vonatkozóan leválogatni az adatokat és 

ezeket jelezni. Doktori képzés esetében a karhoz kötődő oktatók illetve hallgatók adatait kell 

beszámítani.  

Az alább felsorolt értékelési szempontokhoz kapcsolódó adatok közül kiegészítő adatként csak 

azokat kell megadni, amelyek nem szerepelnek az intézményfejlesztési adattáblákban!   

1. Kutatási kapacitások 

1.1 Tudományos fokozattal rendelkező, teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók, kutatók száma és aránya 

az összes teljes munkaidős oktató, kutató létszámának arányában, tudományáganként, MTA tag – DSc – 

CSc/ PhD/DLA bontásban és a vonatkozó négyéves célkitűzések 

Számszerűsített mutató, az IFT 4.1.3.2 fejezettel és a TABL22 adataival összhangban. 

A kutatóegyetemi illetve kutatókari minősítés megcélzása esetén a négyéves célkitűzéseket külön vázolni kell. 

1.2 Doktori iskolák törzstagjai és az Országos Doktori Tanács által meghatározott metodika alapján számolt 

tudományos pontjai száma.  

Számszerűsített mutató, az IFT 4.1.3.1 fejezettel és az TABL21 adataival összhangban. 

A kutatóegyetemi illetve kutatókari minősítés megcélzása esetében kérjük az adatokat kiegészíteni az Országos 

Doktori Tanács által meghatározott metodika (PhD=1, DSc=3, akadémikus=5) alapján számolt tudományos 

pontokkal, továbbá a négyéves célkitűzéseket is külön vázolni kell. 

1.3 Doktoranduszok száma (nappali, levelező tagozat, és egyéni képzés bontásban) és a bővítésre vonatkozó 

négyéves célkitűzések 

Számszerűsített mutató, az IFT 4.1.3.1 fejezettel és az TABL21 adataival összhangban. A kutatóegyetemi illetve 
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kutatókari minősítés megcélzása esetén a négyéves célkitűzéseket külön vázolni kell. 

1.4 MTA kutatócsoportok száma és kutatói létszáma 

Számszerűsített mutató és taxatív felsorolás 

A kutatói létszámot kutatói egyenértékben (FTE-ben) kell megadni. 

Kérjük felsorolni és számszerűen összegezni kiegészítő adatként.  

1.5 Az intézmény tehetséggondozási programjai 

Leíró bemutatás az IFT 4.1.2.7 fejezete és az TABL19 adataival összhangban 

Az IFT vonatkozó fejezete vagy a 6. fejezet lehetőséget kínál arra, hogy a tehetséggondozási rendszer és a 

kiválósági minősítés kapcsolatát kifejtse a felsőoktatási intézmény.  

1.6 Minősített szakkollégiumok hallgató tagjainak száma és a bővítésre vonatkozó négyéves célkitűzések, 

szakkollégiumonkénti bontásban. 

Számszerűsített mutatók az IFT 4.1.2.7 „Tehetséggondozás értékelése” fejezettel, és a TABL19 adataival 

összhangban. 

Az IFT vonatkozó fejezete vagy a 6. fejezet lehetőséget kínál arra, hogy a szakkollégiumi tehetséggondozás és a 

kiválósági minősítés kapcsolatát kifejtse a felsőoktatási intézmény. 

1.7 Kutatási infrastruktúra, ezen belül nemzetközi szinten megrendelési kereslettel rendelkező kutatási 

eszközök, kapacitások léte 

Számszerűsített mutató és taxatív felsorolás az IFT 4.1.3.2 K+F kapacitások értékelése fejezettel, és a TABL24 

adataival összhangban. 

1.8 Nemzetközi és hazai kutatási kapcsolatrendszer  

Leíró szöveges felsorolás és taxatív felsorolás. 

Az intézmény nemzetközi és hazai kutatási kapcsolatrendszerének szöveges értékelése. A kiemelkedő kutatási 

tevékenységet végző felsőoktatási intézményekkel és kutatóintézetekkel való közös kutatási projektek, 

szerződéses együttműködések alapján kell bemutatni. (Pl. Nemzetközi rangsorokban szereplő vagy LERU illetve 

ARWU tagsággal rendelkező felsőoktatási intézmények, a Fraunhofer-Gesellschaft, Helmholtz-Gemeinschaft 

Deutscher Forschungszentren, Leibniz-Gemeinschaft, Max-Planck-Gesellschaft, CERN, ESS, CNRS, EMBO 

illetve ezekkel egyenrangú kutatóintézetek) 

1.9 Tudományos folyóirat szerkesztőségi tagsággal rendelkező oktatók, kutatók 

Kiegészítő adatkérés: Számszerűsített mutató és taxatív felsorolás 

A legfontosabb szerkesztett folyóiratok taxatív felsorolása is szükséges. 

1.10 Tudományos szervezetben viselt tisztséggel rendelkező oktatók, kutatók  

Számszerűsített mutató az IFT 4.1.2.7.  „Tehetséggondozás értékelése” c. fejezetével (Nemzetközi szakmai 

szervezeti együttműködések, tagságok) és a TABL27 adataival összhangban. 

1.11 Nemzetközi tudományos díjakkal, elismerésekkel rendelkező oktatók, kutatók, díjak szerinti bontásban 

Számszerűsített mutató az IFT 4.1.3.3. „K+F eredményesség és technológia transzfer értékelése” c. fejezetével, 

illetve a TABL25 adataival összhangban.  

Az elnyert díjak és elismerések nevesítése szükséges.   
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2. Tudományos és kutatási eredményesség 

2.1 Publikációs produktivitás: intézményi (kari) tudományos publikációs szám öt éves időszakra vonatkozóan 

és a növekedésre vonatkozó négyéves célkitűzések, a tudományterületi sajátosságok figyelembe vételével  

- Hazai és nemzetközi publikációk száma, és egy oktató, kutató munkakörben dolgozó foglalkoztatottra 

jutó arányszáma 

- Hazai és nemzetközi monográfiák száma, és egy oktató, kutató munkakörben dolgozó 

foglalkoztatottra jutó arányszáma 

Számszerűsített mutatók az IFT 4.1.3.3. „K+F eredményesség és technológia transzfer értékelése” c. fejezetével, 

illetve a TABL25 adataival összhangban. Ezt kérjük a 2007. és 2008. évi adatokkal kiegészíteni. 

2.2 Publikációs hatás: Összesített impakt faktor és növekedési dinamikája, intézmény, kari illetve 

tudományterületi bontásban, a tudományterületi sajátosságok figyelembe vételével, öt éves időszakra 

vonatkozóan. 

Kérjük Számszerűsített mutatók az IFT 4.1.3.3. „K+F eredményesség és technológia transzfer értékelése” c. 

fejezetével, illetve a TABL25 adataival összhangban. Ezt kérjük a 2007. és 2008. évi adatokkal kiegészíteni. 

2.3 A teljes munkaidőben foglalkoztatott kiemelkedő idézettségű 50 oktató, kutató neve, publikációi és 

idézettsége 

A fenntartó taxatív felsorolást vár kiegészítő adatszolgáltatás keretében, a kért adatok feltüntetésével. 

2.4 K+F+I tevékenységből származó bevétel aránya a teljes működési bevételhez képest  

Számszerűsített mutatók a TABL26 illetve a TABL29 adatai alapján. 

2.5 K+F+I célra elnyert pályázati források mértéke illetve növekedésével kapcsolatos célkitűzések 

Számszerűsített mutatók az IFT 4.1.3.3 „K+F eredményesség és technológia transzfer értékelése” c. fejezete és a 

TABL 26 adatai alapján. A pályázati források arányának növelését célzó terveket külön vázolni kell.   

2.6 Doktori képzésben fokozatszerzők száma és növekedésével kapcsolatos célkitűzések 

Számszerűsített mutatók, az IFT 4.1.3.1 fejezetével és az TABL21 adataival összhangban. A doktori képzés 

eredményességének javítását célzó terveket külön vázolni kell.   

2.7 A doktori fokozatot szerzettek száma a doktori iskolák törzstagjai tudományos pontjai függvényében 

Számszerűsített mutatók, az IFT 4.1.3.1 fejezettel és az TABL21 adataival összhangban.  

A kutatóegyetemi illetve kutatókari minősítés megcélzása esetében kérjük az adatokat kiegészíteni az Országos 

Doktori Tanács által meghatározott metodika (PhD=1, DSc=3, akadémikus=5) alapján számolt tudományos 

pontokkal, továbbá a négyéves célkitűzéseket is külön vázolni kell. 

2.8 OTDK résztvevők és helyezettek száma 

Számszerűsített mutatók az IFT 4.1.2.7  „Tehetséggondozás értékelése” c. fejezetének, illetve a TABL19 adatai 

alapján 

2.9 Pro Scientia aranyérmek száma 

Számszerűsített mutatók az IFT 4.1.2.7 „Tehetséggondozás értékelése” c. fejezetének, illetve a TABL19 adatai 

alapján 

3. K+F és innovációs eredmények hasznosítása 

3.1 Bejelentés alatt álló és bejegyzett szabadalmak, oltalmak, bejegyzett és dokumentált know-how-k száma,  

Számszerűsített mutatók az IFT 4.1.3.3 „K+F eredményesség és technológia transzfer értékelése” c. fejezete, 

illetve a TABL28 adatai alapján. A kutatóegyetemi illetve kutatókari minősítés megcélzása esetében kérjük az 

adatokat kiegészíteni az intézmények jelentős társadalmi, gazdasági értéket képviselő elveinek, elgondolásainak, 

működési módszereinek, (know-howjainak) felsorolásával. 

3.2 K+F és innovációs eredmények értékesítéséből származó bevétel  

Számszerűsített mutatók az IFT 4.1.3.3 „K+F eredményesség és technológia transzfer értékelése” c. fejezete, 

illetve a TABL26 (N-P oszlop) adatai alapján.  

3.3 A felsőoktatás és gazdaság kapcsolatát erősítő tudás- és technológiatranszfer szervezetek  

Amennyiben szükségesnek ítélik, az intézmény tudás- és technológiatranszfer intézményrendszerét kell 

bemutatni az IFT 4.1.3.3 „K+F eredményesség és technológia transzfer értékelése” c. fejezetének alapján.  
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III.3 KUTATÓEGYETEMEK INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEINEK SAJÁTOSSÁGAI 

 

Az intézményeknek az IFT keretében, önálló fejezetben is be kell bemutatniuk, hogy stratégiájuk 

hogyan illeszkedik a kiválósági támogatás jelen dokumentumban bemutatott célrendszeréhez, elvárt 

eredményeihez.  

A kutatóegyetemi/kutató kar minősítéshez kapcsolódóan a támogatás felhasználására vonatkozóan 

stratégiai tervet és célokat kell kialakítani, amelyeknek minimálisan az alábbi teljesítménymutatók 

javulásához kell hozzájárulniuk: 

 Nemzetközi publikációk száma  

 Doktori képzésben fokozatszerzők száma 

 Impakt faktor növekedése (tudományterületenként) 

 Nemzetközi kutatási aktivitásokból származó bevétel 

 K+F+I eredmények értékesítéséből származó bevétel 

 

A mutatókkal kapcsolatban bázisérték, és évekre lebontott célérték megadása kötelező.  

A megadott mutatókon túlmenően további mutatók is meghatározhatók a stratégiai célokhoz 

kapcsolódóan. 

Az értékelés elvégzéséhez a 2012. májusi 2-án leadott adatokat pontosítani és bővíteni szükséges: 

 kutató karok minősítés megcélzása esetén az adott karra vonatkozó adatokat ki kell dolgozni 

 a helyzetértékeléshez a szükséges 2013-2016 évi kitekintéssel  
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IV.1 AZ ALKALMAZOTT KUTATÁSOK FŐSIKOLÁJA MINŐSÍTÉS CÉLJAI 

 

A kiválósági támogatás átfogó célja hogy a hazai felsőoktatási intézményhálózatban, kiemelkedő 

nemzetgazdasági, ágazati vagy térségi relevanciával bíró alkalmazott kutatási, műszaki fejlesztési, 

innovációs tevékenységet végző főiskolákat elismerje, és kapacitásaik, kutatási területeik fókuszált 

fejlesztésével a gazdaság számára közvetlenül hasznosuló K+F szolgáltató szervezetté fejlessze őket.   

A kiválósági minősítés megítélésének közvetlen célja, hogy megerősítse és fejlessze az alkalmazott 

kutatások területén kiemelkedő eredményeket felmutató főiskolákat. 

 

A kiválósági támogatás operatív céljai 

1 Felsőoktatási kutatás-fejlesztési és innovációs támogatások koncentrálása. 

2 Térségi, nemzetgazdasági szinten versenyképes, alkalmazott kutatási és innovációs 

tevékenységek támogatása. 

3 Alkalmazott kutatást és innovációt szolgáló kapacitások megtartása, fejlesztése. 

4 Alkalmazott kutatási és innovációs tevékenységek eredményességének javítása. 

5 Intézmények és gazdasági szereplők együttműködésének ösztönzése 
 

A kiválósági támogatástól várt középtávú eredmények és hatások (3-4 év) 

1 Alkalmazott kutatási és innovációs tevékenységek, kapacitások fizikai és tematikus 

koncentrációja. 

2 Térségi, interszektorális K+F+I együttműködések, aktivitások bővülése (ipari, gazdasági 

szereplőkkel). 

3 Korszerű alkalmazott kutatási célokat szolgáló infrastruktúra rendelkezésre állása. 

4 Kutatói elvándorlás mértékének csökkentése, Magyarországra irányuló kutatói mobilitás 

növelése. 

5 Alkalmazott kutatási aktivitásokhoz kötődő intézményi bevételek növekedése. 
 

A kiválósági támogatástól várt hosszú távú eredmények és hatások (7-10 év) 

1 Nemzetközi innovációs díjak, tudományos elismerések megszerzése 

2 Felsőoktatási intézmények köré épülő tudásipar fejlődése, a K+F+I ágazat térségi, 

nemzetgazdasági jelentőségének növekedése. 

 

A kiválósági támogatáshoz kapcsolódó felsőoktatás-politikai alapelvek 

1 A kiválósági támogatást koncentráltan kerül felhasználásra, a minősítések száma korlátozott.  

2 Alkalmazott kutatások főiskolája minősítés intézmények konzorciumának is adható, 

amennyiben a minősítés időszakának végére azok integrációt irányoznak elő. 
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IV.2 ALKALMAZOTT KUTATÁSOK FŐISKOLÁJA MINŐSÍTÉS JOGOSULTSÁGI 

FELTÉTELEI 

 

Az Alkalmazott kutatások főiskolája minősítés olyan felsőoktatási intézménynek adható, amely 

kiemelkedő minőségű, minimálisan térségi szintű alkalmazott kutatási és innovációs 

együttműködésekkel, kapacitásokkal és eredményekkel rendelkezik. Az Alkalmazott kutatások 

főiskolája minősítés elnyeréséhez kapcsolódó jogosultsági feltételek: 

Az értékelést az IFT részeként elkészített helyzetelemzés alapján végzi el a fenntartó. Az Alkalmazott 

kutatások főiskolája minősítésre alkalmas Főiskoláknak az Intézményfejlesztési Terv keretei között 

kell elkészíteniük a kapcsolódó támogatás felhasználására vonatkozó stratégiájukat. 

Az alkalmazott kutatások főiskolája minősítés elnyeréséhez kapcsolódó értékelési szempontok:  

1. Kutatási és kutatói kapacitás 

1.1. A kutatóegyetem, a kutatókar minősítéshez használt értékelési szempontok közül az 1.1, 1.5 - 1.11 pontok 

2. Kutatási eredményesség 

2.1.  A kutatóegyetem, a kutatókar minősítéshez használt értékelési szempontok közül a 2.1., 2.3-2.5 és 2.8 pontok, a 

2.3 pont esetében 25 fő bemutatásával. 

3. K+F és innovációs eredmények hasznosítása 

3.1. A kutatóegyetem, a kutatókar minősítéshez használt értékelési szempontok közül a 3.1 -3.3 pontok 

 

 

IV.3 A KIVÁLÓSÁGI MINŐSÍTÉSMEL RENDELKEZŐ FŐISKOLÁK 

INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEINEK SAJÁTOSSÁGAI 

 

Az intézményeknek az IFT keretében, önálló fejezetben is be kell bemutatniuk, hogy stratégiájuk 

hogyan illeszkedik a kiválósági támogatás jelen dokumentumban bemutatott célrendszeréhez, elvárt 

eredményeihez. Az alkalmazott kutatások főiskolája minősítéshez kapcsolódóan a támogatás 

felhasználására vonatkozóan stratégiai tervet és célokat kell kialakítani, amelyeknek minimálisan az 

alábbi teljesítménymutatók javulásához kell hozzájárulniuk: 

 

 Alkalmazott kutatási aktivitásokból származó bevétel 

 K+F+I célú piaci együttműködések száma 

 K+F+I eredmények értékesítéséből származó bevétel 

 Intézmény által birtokolt szabadalmak, oltalmak, dokumentált know-how-k száma 

 

A mutatókkal kapcsolatban bázisérték, és évekre lebontott célérték megadása kötelező. A támogatott 

intézményeknek a kiválósági díjhoz kapcsolódó támogatás arányában kell vállalásokat 

meghatározniuk. A megadott mutatókon túlmenően további mutatók is meghatározhatók a stratégiai 

célokhoz kapcsolódóan. 


