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Eötvös Loránd Tudományegyetem
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar Biológiai Intézet Növényszervezettani Tanszék

egyetemi tanár
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:
Feladata a mikológia, gomba-növény kölcsönhatások, növényi struktúra, molekuláris
taxonómia, gyógyszerészi növénytan tudományterületeken iskolateremtő oktatási-,
tudományos- és szakmai munka végzése. A kinevezendő egyetemi tanár a felsorolt
diszciplínák átfogó tudásának rendelkezésével a legújabb tudományos eredményekre
támaszkodó előadásokat tart az alap-, mesterszakos és doktori képzésben magyar és
idegen nyelven. Szervezi a vizsgáztatást és végzi az oktatott szakterület anyagának
folyamatos tartalmi és módszertani korszerűsítését. Tudományos diákkörös és
szakdolgozó hallgatók témavezetője, valamint a Biológiai Doktori Iskolában
témavezetői és oktatói tevékenységet végez, közreműködik doktori és habilitációs
eljárásokban. A kérdéses tudományterületek egyikén nemzetközileg elismert kutatási
tevékenységgel rendelkezik, színvonalas kutatómunkát folytat és tudományos
műhelyben fiatal oktatók munkáját, tudományos feladat-megoldását irányítja. Részt
vállal tanszéki, intézeti és egyetemi szintű tudományszervezési és forrásteremtő
munkákban, eredményes pályázó, kutatási/szakmai megbízásokat szerez.
Kezdeményező és irányító szerepet tölt be az egyetemi és a tágabb szakmai
közéletben, tudományszervezői tapasztalattal bír, széleskörű hazai és nemzetközi
kapcsolatrendszerrel rendelkezik.
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Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló"
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•
•
•
•

•
•
•

Egyetem, PhD,
habilitáció vagy azzal egyenértékű nemzetközi felsőoktatási gyakorlat
(egyenértékűségét a szakterületi habilitációs bizottság javaslatára a kari
habilitációs bizottság állapítja meg)
MTA doktora cím
minden pályázónak meg kell felelnie a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi
CCIV. törvényben, a MAB egyetemi tanári kinevezések véleményezéséhez
kidolgozott szempontrendszerében foglaltaknak, valamint az ELTE SZMSZ III.
kötet Foglalkoztatási Követelményrendszerében előírt, az egyetemi tanári
álláshely elnyeréséhez szükséges előírásoknak
A kérdéses tudományterületek egyikén nemzetközileg elismert kutatási
tevékenységgel rendelkezik, színvonalas kutatómunkát folytat és tudományos
műhelyben fiatal oktatók munkáját, tudományos feladat-megoldását irányítja.
Részt vállal tanszéki, intézeti és egyetemi szintű tudományszervezési és
forrásteremtő
munkákban,
eredményes
pályázó,
kutatási/szakmai
megbízásokat szerez.
Kezdeményező és irányító szerepet tölt be az egyetemi és a tágabb szakmai
közéletben, tudományszervezői tapasztalattal bír, széleskörű hazai és
nemzetközi kapcsolatrendszerrel rendelkezik.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Az egyetemi tanári pályázatot kérjük a MAB által kért formában összeállítani,
és a kari pályázati nyomtatvány használatával benyújtani. Az előírások a MAB
honlapján Beadványok/Egyetemi tanári pályázat/Egyetemi tanári bírálati
szempontok menü alatt találhatók meg.
A teljes pályázatot 1 eredeti és 3 másolati példányban kell benyújtani,
nyomtatva, és egy szűkített változatot kell emailben és nyomtatva is beadni.
Teljes pályázat tartalma:
személyi adatlap (elég 1 példányban)
kari pályázati nyomtatvány (az 1-2.sz. mellékletével együtt!)
minden olyan dokumentumot, mely a pályázó saját megítélése szerint a
pályázat elbírálásánál figyelemben vehető lehet
írásos beleegyezés arról, hogy pályázati anyagába a bíráló grémiumok tagjai
betekinthetnek
Belső pályázó esetén benyújtandó az ELTE Rektori Kabinet igazolása a
Stratégiai Adatbázis frissítéséről és validálásáról (KINYOMTATHATÓ a
Stratégiai Adatbázisból).
külső pályázó esetén három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
végzettség, tudományos fokozat (külföldön szerzett tudományos fokozat
esetén annak honosítását is csatolni kell), habilitáció (más intézményben
szerzett habilitáció esetén annak honosítását vagy elismerését is csatolni kell),
MTA doktora címet igazoló okmány és nyelvvizsga-bizonyítvány hitelesített

http://admin.kozigallas.gov.hu/pages/KJTKozzetetel.aspx?ID=414669

2/4

2019. 01. 28.

•
•
•
•
•

Megtekintés

másolata. (Belső pályázó esetén a Dékáni Hivatal ügyintézője hitelesíti az
eredeti iratok alapján.)
Szűkített pályázat tartalma:
1 szűkített példányt kell benyújtani – emailben és nyomtatva is
Az emailben beküldött változat legfeljebb 3, egyenként 2 MB-nál nem nagyobb
doc(x) fájl lehet.
Tartalma: • kari pályázati nyomtatvány (angolul és magyarul külön-külön
fájlban, és az 1-2.sz. mellékletével együtt!)
A személyi adatlap és a kari nyomtatvány a kari honlapról Formanyomtatványok - letölthető vagy a Dékáni Titkárságon kérhető.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2019. december 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 26.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Elektronikus úton Dr. Csibra Klára, hivatalvezető részére a
titkarsag@ttk.elte.hu E-mail címen keresztül
és
• Személyesen: Dr. Csibra Klára, hivatalvezető, TTK Dékáni Titkárság,
Budapest, 1117 , Pázmány Péter sétány 1/a. I. 127.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A levelek tárgyában kérjük feltüntetni: „TTK Egyetemi tanár Növényszervezettani
Tanszék”. Egyes pályázatok elbírálásában külső bizottsági tagok is részt vesznek az
ELTE szabályzataiban foglaltak szerint, így: tanszékvezetői, igazgatói, egyetemi tanári,
egyetemi docensi, határozatlan idejű kutatóprofesszori, tudományos főmunkatársi,
tudományos tanácsadói munkakörökre benyújtott pályázatok.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•

www.elte.hu/allaspalyazatok - 2019. január 28.

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.
http://admin.kozigallas.gov.hu/pages/KJTKozzetetel.aspx?ID=414669
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A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.elte.hu honlapon
szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. január 27.
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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