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

kutatóprofesszor
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Részmunkaidő, heti 10 órás
A munkavégzés helye:
Budapest, 1117 , Pázmány Péter sétány 1/C.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
- Kiemelkedő, a pályázati anyagban felsorolt projektekkel igazolt gyakorlat ipari,
valamint állami/európai uniós finanszírozású projektek tervezésében, vezetésében. Számítástudományi megalapozottságú kutatási tapasztalat információs rendszerek
tervezése, folyamatai és architektúrái területén, különösen a mesterséges
intelligencia/gépi tanulás témaköreiben. - Publikációkkal alátámasztott tapasztalat
innováció és vállalkozásfejlesztés fókuszú technológiai-gazdasági kutatások területén Erős vezetői/menedzsment képességek és tapasztalat az ipari-egyetemi
együttműködések területén.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló"
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•

Egyetem, mesterfokozatú egyetemi diploma, PhD,
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Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű
nyelvtudás,
a pályázó rendelkezzen legalább hatévi eredményes kutatói, oktatói illetve
szakmai gyakorlattal
habilitáció vagy akadémiai doktori cím, vagy azzal egyenértékű, kiemelkedő
nemzetközi kutatói eredmények, vagy professzori cím egy vezető külföldi
egyetemen
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. szeptember 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 Informatikai Kar, Dékáni Hivatal, Pázmány Péter sétány
1/C. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: IK/3945/1(2018) , valamint a munkakör megnevezését:
kutatóprofesszor.
vagy
• Elektronikus úton Kerek Ágnes hivatalvezető részére a kerekagi@inf.elte.hu
E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•

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
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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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