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Megtekintés

Eötvös Loránd Tudományegyetem
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Informatikai Kar, Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék

egyetemi docens
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Budapest, 1117 , Pázmány Péter sétány 1/C.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A kinevezendő egyetemi docens feladatai a következők: A térképész mesterszak
magyar és angol nyelven, illetve a földtudományi alapszak magyar nyelven történő
oktatásában való részvétel, több tantárgy gondozása (tantárgyfelelős): Földi és térképi
koordináta-rendszerek, Térképészeti számítások, Vetülettan, Nyílt forráskódú webes
GIS. Szükség esetén részvétel más rokon szakok oktatási feladataiban (földrajz,
környezettan, programtervező informatikus) Részvétel a doktori képzésben,
témavezetés. Kutatási irányok: a WebGIS programozás legújabb trendjeinek követése,
beépítése a térképészoktatásba; aktív részvétel a Nemzetközi Térképészeti
Társasághoz kapcsolódó kutatásokban, kapcsolódva annak bizottságaihoz
(Térképészeti örökség megőrzése, Vetülettan). Igény szerint a tanszék képviseleti
feladatainak ellátása az egyetem és a kar bizottságaiban; a tanszék tudományos és
diákköri tevékenységeiben való részvétel, aktív közreműködés a képzésfejlesztésben,
oktatási anyagok (jegyzet, tankönyv, digitális és távoktatási tananyag) elkészítésében.
Illetmény és juttatások:

http://admin.kozigallas.gov.hu/pages/KJTKozzetetel.aspx?ID=380680
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Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló"
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•
•
•
•
•
•
•

Egyetem, mesterfokozatú egyetemi diploma, PhD,
angol vagy német középfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű
nyelvtudás
a pályázó rendelkezzen legalább nyolc félév oktatói tapasztalattal, melynek
jelentős része az Informatikai Kar képzési területein oktatott tárgyak
oktatásához kapcsolódik
a pályázó rendelkezzen a munkaköri követelményeknek megfelelő PhD
tudományos fokozattal
habilitáció vagy a kari docensi kinevezési feltételeknek való megfelelés
a pályázónak meg kell felelnie a felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV.
törvényben, valamint az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzat III. kötet
Foglalkoztatási Követelményrendszerében foglalt feltételeknek
büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
•
•
•
•
•

részletes szakmai önéletrajz
publikációs jegyzék (MTMT szám)
idézettségi jegyzék
PhD fokozat és a habilitáció megszerzését tanúsító okiratok másolata
a kinevezés feltétele külső pályázó esetén három hónapnál nem régebbi
erkölcsi bizonyítvány
nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggő kezeléshez

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2018. november 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 1.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Eötvös Loránd Tudományegyetem címére történő
megküldésével (1117 Budapest, Informatikai Kar, Dékáni Hivatal, Pázmány
Péter sétány 1/C. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számot: IK/4158/1(2018) , valamint a munkakör
megnevezését: egyetemi docens.
és
• Elektronikus úton Kerek Ágnes hivatalvezető részére a kerekagi@inf.elte.hu
E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
http://admin.kozigallas.gov.hu/pages/KJTKozzetetel.aspx?ID=380680

2/3

2018. 07. 02.

•

Megtekintés

www.elte.hu/allaspalyazatok - 2018. július 2.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, mint álláspályázatot hirdető a nemzeti
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak
szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a
pályázat elbírálásáig kezeli. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem munkatársai és
vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben,
az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat
kezelhetik. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel
összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól
az ELTE honlapján a Közérdekű információk, közzéteendő adatok, adatkezelés
menüpontban (www.elte.hu/kozerdeku) szerepel részletes tájékoztatás.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.elte.hu honlapon
szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 2.
A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás
a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak
tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Nyomtatás
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