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Eötvös Loránd Tudományegyetem
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Pedagógiai és Pszichológiai Intézet Szombathely

adjunktus
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Vas megye, 9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az adjunktus feladatai:
az Intézet által gondozott kurzusok oktatásában és
vizsgáztatásban való részvétel, képzésfejlesztési tevékenység,
nemzetközi szintű
kutatási tevékenység,
hazai és nemzetközi publikációs tevékenység,
hazai és
nemzetközi pályázási tevékenység,
igény szerint az Intézet képviseleti feladatainak
ellátása az egyetem és a kar bizottságaiban.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•
•

Egyetem, doktori (PhD) fokozat,
Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű
nyelvtudás,
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megfelelés a felsőoktatási törvény adjunktusokra vonatkozó előírásainak
(2011.
évi
CCIV
törvény)
és
az
egyetem
foglalkoztatási
követelményrendszerében megfogalmazott elvárásoknak
felsőoktatásban szerzett oktatási, kutatási tapasztalat
internetes alkalmazások, levelező rendszerek, MS Office, statisztikai
programok (pl. SPSS vagy R vagy más) gyakorlott használata
kvantitatív és/vagy kvalitatív kutatásokban való jártasság
magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• klinikai és/vagy tanácsadó szakpszichológus képesítés
• képes órát tartani angol nyelven is, ha erre van szükség
•
korábban felsőoktatásban a pszichológia területén szerzett oktatói és/vagy
kutatói tapasztalat
•
korábban tanárképzési, pedagógiai, neveléstudományi tárgyak oktatásában
szerzett tapasztalat
Elvárt kompetenciák:
•
•
•
•
•
•

jó előadói készség,
kíváncsiság és az újításra való nyitottság,
nyitottság a folyamatos fejlődésre és tanulásra,
önálló és csapatmunkára való képesség,
rugalmasság és stressztűrő képesség,
elkötelezettség a felsőoktatásban való munka mellett,

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

a pályázó szakmai önéletrajza
a pályázó szakmai és kutatási munkájára vonatkozó tervei
a szakképzettséget, tudományos fokozatot, nyelvismeretet, egyéb
képzettséget tanúsító okiratok, az eredeti okiratok bemutatása mellett
megjelent publikációk bibliográfiai adatai az MTMT alapján
sikeres pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (belső
pályázó esetén nem szükséges)
nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagába betekinthetnek a megbízatással
kapcsolatban véleményezési joggal rendelkező bizottságok, testületek

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2020. november 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. szeptember 30.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Elektronikus úton dr. Pachner Orsolya részére a pachner.orsolya@ppk.elte.hu
E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
admin.kozigallas.gov.hu/pages/KJTKozzetetel.aspx?ID=519477
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A
pályázattal
kapcsolatban
tájékoztatást
nyújt:
dr.
Pachner
Orsolya
pachner.orsolya@ppk.elte.hu. A kiválasztás részét képezheti egy 20 perces nyilvános
tudományos előadás megtartása az intézet oktatói körében.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. október 16.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•

www.elte.hu/allaspalyazatok - 2020. szeptember 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, mint álláspályázatot hirdető az álláspályázati
jelentkezés
keretében
benyújtott
személyes
adatokat
a
https://www.elte.hu/allaspalyazatok oldalon található Adatkezelési tájékoztatóban
foglaltak szerint kezeli. Az egyetem munkatársai és vezetői kizárólag munkaköri
feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, és csak az ahhoz
szükséges mértékben férhetnek hozzá, illetve kezelhetik a pályázó személyes adatait.
Az álláspályázat elbírálása során eljáró testületben esetenként külső tag is részt vehet.
A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő
jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az
Adatkezelési tájékoztatóban talál részletes tájékoztatást.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.elte.hu honlapon
szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. szeptember 15.
A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). 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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