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Eötvös Loránd Tudományegyetem
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Eötvös Loránd Tudományegyetem
BTK Ókortudományi Intézet, Vallástudományi Tanszék

egyetemi docens
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Budapest, 1088 , Múzeum körút 4/F.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Általános vallástörténeti, összehasonlító vallástudományi kurzusok, liturgiatörténeti,
liturgikus szövegolvasási és liturgikus nyelvi szemináriumok tartása, különös tekintettel
a nyugati kereszténység történetére, hagyományaira. Ezen kívül részt kell vennie a
doktori képzésben, a PhD disszertációk, diplomamunkák irányításában és a tanszék
kutatómunkájában.
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,
szakirányú felsőfokú képesítés (a munkakörben elfogadott képesítések:
vallástudományi MA-diploma, történész MA-diploma, latin, görög, hebraisztika
MA-diploma)
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angol, német, francia, olasz, spanyol középfokú C típusú nyelvvizsga+ egy
másik idegennyelvből középfokú C típusú nyelvvizsga
legalább 5 év feletti felsőoktatási szakmai tapasztalat
hazai tudományos/projektvezetési tapasztalat
felhasználói szintű internetes alkalmazások, levelező rendszerek ( Outlook,
Gmail), MS Office (irodai alkalmazások), MS Windows ismeret
büntetlen előélet, cselekvőképesség

Elvárt kompetenciák:
•
•
•
•
•

jó döntésképesség,
jó konszenzuskészség,
kreativitás,
jó lényeglátás,
kiváló szakmai igényesség,

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

részletes szakmai önéletrajz
egyetemi végzettséget igazoló okirat
PhD fokozat megszerzését tanúsító okirat
nyelvtudást igazoló okirat
habilitációs oklevél
belső pályázó esetén az ELTE Rektori Kabinet igazolása a Stratégiai
Adatbázis frissítéséről és validálásáról
sikeres pályázat esetén hozzájárul oktatói munkájáról készülő hallgatói
véleményezés (OMHV) eredményének nyilvánosságához
sikeres pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggő kezeléshez
„Hozzájárulás adatátadáshoz és adatkezeléshez” – a nyomtatvány az
https://www.elte.hu/allaspalyazatok oldalról tölthető le

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 24.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Eötvös Loránd Tudományegyetem címére történő
megküldésével (1088 Budapest, Dékáni Titkárság, Múzeum körút 4/A I. 142. ).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: BTK/779/1(2019) , valamint a munkakör megnevezését: egyetemi
docens.
és
• Elektronikus úton ELTE Bölcsészettudományi Kar Dékáni Titkárság részére a
dekan@btk.elte.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
http://admin.kozigallas.gov.hu/pages/KJTKozzetetel.aspx?ID=416404
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A pályázatot papír alapon és elektronikus úton kell benyújtani.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 28.
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 9.
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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