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Megtekintés

Eötvös Loránd Tudományegyetem
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Tanító- és Óvóképző Kar, Neveléstudományi Tanszék

egyetemi docens
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Budapest, 1126 , Kiss János altábornagy utca 40.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A kinevezendő egyetemi docens feladata lesz a Neveléstudományi Tanszéken
kurzusok tartása kisgyermeknevelő, óvodapedagógia és tanító szakon: Bevezetés a
pszichológiába kurzus, óvodapedagógia szakon Pedagógiai pszichológia kurzus
valamint óvodapedagógia szakon Játékpszichológia, játékpedagógia kötelező tárgyak
előadásainak színvonalas megtartása, a Pályaszocializáció, Pedagógiai praktikum
kötelező kurzusok tartása, az oktatott szakterületek anyagainak folyamatos tartalmi- és
módszertani korszerűsítése, tantárgyfelelősi munka végzése. A neveléstudomány
mesterszak Kora gyermekkor specializációján Gyermekkultúra a XXI. században
kurzus tartása, tananyagfejlesztés. (Gyermekkultúra mesterszak szaklétesítési és
szakindítási dokumentumainak összeállítása, képzésfejlesztés.)
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló"
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
http://admin.kozigallas.gov.hu/pages/KJTKozzetetel.aspx?ID=416926
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Egyetem, PhD,
középfokú angol nyelvtudás
a fentiekben meghatározott oktatási szakterületeken legalább 15 éves
publikációkkal dokumentált kutatási gyakorlattal kell rendelkeznie
legalább 4 éves köznevelési, tanítói, valamint legalább 15 éves felsőoktatási
gyakorlattal kell rendelkeznie a tanító- és az óvodapedagógus képzésben
kutatócsoportok munkájában való aktív, dokumentált részvétel, tudományos
feladatok megoldásának irányítása, rendszeres és sokrétű kapcsolat tartása
tudományterületének gyakorlati tevékenységével
meg kell felelnie a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben,
valamint ELTE SZMSZ III. kötet Foglalkoztatási Követelményrendszerében
foglalt
feltételeknek
és
az
ELTE
TÓK
docensi
pályázati
követelményrendszerének
magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

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

a pályázó részletes szakmai önéletrajza
az MTMT alapján összeállított teljes publikáció és hivatkozási lista
a Stratégiai Adatbázis alapján összeállított lista a tudományos előadásokról,
szakdolgozati és TDK témavezetésről
a jelölt által kiválasztott kurzusának féléves, heti bontást tartalmazó tematikája,
valamint a kurzus két órájának részletes vázlata
nyilatkozat arról, hogy a pályázat tartalmát az arra jogosultak megismerhetik
a szakképzettséget, tudományos fokozatot, nyelvismeretet, egyéb
képzettséget tanúsító okiratok másolata, az eredeti okiratok bemutatása
mellett
sikeres pályázat esetén három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
(belső pályázó esetén nem szükséges)
belső pályázó esetén az ELTE Rektori Kabinet igazolása a Stratégiai
Adatbázis frissítéséről és validálásáról

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2019. május 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 26.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Eötvös Loránd Tudományegyetem címére történő
megküldésével (1126 Budapest, Kiss János altábornagy utca 40. ). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
TÓK/273/1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: egyetemi docens.
és
• Elektronikus úton Dr. habil. Márkus Éva, dékán részére a dekan@tok.elte.hu
E-mail címen keresztül
vagy
• Személyesen: Pálfalvi Judit, dékáni hivatalvezető, Budapest, 1126 , Kiss
János altábornagy utca 40. fszt. 12.
http://admin.kozigallas.gov.hu/pages/KJTKozzetetel.aspx?ID=416926
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A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat postai vagy személyes úton való benyújtása esetén 2 példányt kérünk
leadni. A munkakör ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval oktatói
munkakörben közalkalmazotti jogviszonyban áll. Felhívjuk a figyelmet, hogy a jelen
pályázati felhívás nem jelent egyben közalkalmazotti munkakör betöltésére szóló állás
meghirdetését, amelynek megléte egyebekben feltétele a kinevezésnek.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•

www.elte.hu/allaspalyazatok - 2019. február 11.

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: 2019. február 11.
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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