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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, Etológiai Tanszék

egyetemi tanár
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Budapest, 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
• vegyen rész a Behaviour Genetics, Animal Personality, Human Ethology, Ethology és
a Kutyafélék evolúciója c. tárgyak oktatásában, ezek tananyagának összeállításában,
folyamatos tartalmi és módszertani korszerűsítésében, a tárgyhoz tartozó oktatási
segédanyagok biztosításában; • szervezze az oktatói és tudományos munkát az
etológia, humánetológia valamint a viselkedésgenetika területeken; • irányítsa
doktorjelöltek munkáját és irányító jelleggel vegyen részt doktori képzésben, doktori és
habilitációs eljárásokban; • fejtsen ki rendszeres publikációs, szakirodalmi
tevékenységet hazai és nemzetközi viszonylatban idegen nyelven is; • fejtsen ki
jelentős pályázati aktivitást, különösen nemzetközi pályázatok vonatkozásában; •
tartson rendszeres és sokrétű kapcsolatot tudományterületének hazai és külföldi
képviselőivel, segítse és irányítsa gyakorlati tevékenységével tudományos feladatok
megoldását; • alakítson kutatói csoportokat és koordinálja ezek tevékenységét; •
kezdeményezzen és vállaljon irányítást az intézményben folyó szakmai közéleti
munkában, a kari, egyetemi, különösen oktatásszervezési feladatok megoldásában
Illetmény és juttatások:
admin.kozigallas.gov.hu/pages/KJTKozzetetel.aspx?ID=633117
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Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Egyetem,
A pályázónak rendelkeznie kell:
szakirányú egyetemi végzettséggel és doktori fokozattal
magyar állampolgár esetében habilitációval, vagy azzal egyenértékű
nemzetközi felsőoktatási oktatói gyakorlattal, külföldi vagy kettős
állampolgárként a pályázatot kiíró intézmény vezetője által kiállított
nyilatkozattal, ami igazolja, hogy a pályázó rendelkezik a habilitációval
egyenértékű nemzetközi felsőoktatási oktatói gyakorlattal
a felsőoktatásban szerzett többéves oktatói gyakorlattal, oktatásszervezési
tevékenységgel
rendszeres magyar és idegen nyelvű publikációs aktivitással, szemináriumok,
előadások tartása során megszerzett szakmai gyakorlattal
hazai és nemzetközi konferenciákon, valamint tudományterülete hazai
szakmai szervezeteiben való részvétellel
az adott tudományterületen szerzett nemzetközi elismertséggel, kiemelkedő
tudományos (kutatói, publikációs) munkássággal
rendszeres, a felsőoktatási tehetséggondozásban kifejtett aktivitással
A kinevezés feltétele akadémiai doktori cím megléte.
A pályázatok általános feltételei:
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 követelményeknek.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•

•
•
•
•

•
•
•

Az egyetemi tanári pályázatot kérjük a MAB által kért formában, a megadott
pályázati sablonok alapján összeállítani. A pályázati dokumentáció
összeállításánál a MAB értékelőlapjának struktúrája nyújt segítséget.
Útmutató, értékelőlapok, pályázati sablonok az alábbi linken érhetők el:
https://www.mab.hu/eljarasok/
A pályázat benyújtása:
papír alapon - két eredeti magyar nyelvű példányban
elektronikusan külön fájlban:
- a papír alapú példány tartalmával megegyezően egy magyar nyelvű
példányt, - egy angol nyelvű példányt és - az MTMT-adatbázisból letöltött
magyar és külön fájlban angol nyelvű publikációs listát összefoglaló
táblázattal.
A példányokat és a publikációs listákat külön-külön fájlban, kereshető pdf
formátumba kell szerkeszteni, az angol és magyar nyelvű pályázati
dokumentáció maximális mérete 25-25 MB lehet.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
tartalomjegyzéket oldalszámokra megadva (oldalszámozott pályázat)
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nyilvánosságra hozott, az egyetemi tanári munkakörre vonatkozó pályázati
kiírás
a pályázó aláírással ellátott levelét, amelyben nyilatkozik arról, hogy az adott
felsőoktatási intézmény mely pályázati kiírására válaszolva nyújtja be
pályázatát
a pályázó nyilatkozatát, hogy mely tudományterületen és azon belül mely
tudományágban kéri pályázata értékelését (MAB nyomtatványon)
a pályázó rövid, maximum 3 oldalas, dátummal ellátott, pályázó által aláírt
önéletrajzát
a pályázó részletes szakmai munkásságát/önéletrajzát (a pályázó nevével,
aláírásával), amely bemutatja a pályázó felsőoktatási oktatási tevékenységét
és tudományos eredményeit (a MAB útmutatójában részletezettek szerint az
adott tudományterület értékelőlapjának struktúráját követve)
a felsőoktatási oktatói tevékenység igazolása (kontaktórákat igazolótáblázat)
közvetlen munkahelyi vezető által
a kontaktórákat igazoló táblázatban a megelőző öt évben oktatott tárgyakhoz
a hallgatói minősítés listáját (reprezentativitás hiányában munkahelyi vezető
értékelését az oktatói tevékenységről az adott kurzusok megnevezésével)
az oktatói pálya egészére vonatkozó legfontosabbnak ítélt öt publikáció, illetve
a pályázat benyújtását megelőző öt évben megjelent öt publikáció
bemutatását
MTMT-adatbázisból letöltött magyar és angol nyelvű publikációs listát
(összefoglaló táblázattal és szakterületi táblázattal), amely a központi könyvtár
részéről névvel és aláírással ellátva igazolva van:”MTMT közlemény és idéző
összefoglaló táblázatában lévő, az összes tudományos közleményre
vonatkozó adat hiteles”
a pályázó hozzájáruló nyilatkozatait (3 db) személyes adatainak kezeléséhez,
megőrzéséhez (ELTE, KIM és MAB nyomtatványon)
a pályázó személyes dokumentumainak – a Dékáni Hivatal vezetője által
hitelesített – másolatát (megfelelő minőségben és olvasható, legalább A4-es
papírméretben): - doktori/tudományos fokozat (külföldön szerzett tudományos
fokozat esetén annak honosítását is csatolni kell) - tudományos cím habilitáció (más intézményben szerzett habilitáció esetén annak honosítását
vagy elismerését is csatolni kell) - idegen nyelvtudást igazoló okirat
külső pályázó esetén három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2023. szeptember 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. december 15.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Elektronikus úton Természettudományi Kar részére a titkarsag@ttk.elte.hu Email címen keresztül
• Személyesen: Természettudományi Kar, Dékáni Titkárság, Budapest, 1117
Budapest, Pázmány Péter sétány 1/a. I. 127. .
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
admin.kozigallas.gov.hu/pages/KJTKozzetetel.aspx?ID=633117
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A pályázat benyújtásának módja: Személyesen: Varróné dr. Boros Melinda
hivatalvezető részére előzetes időpont egyeztetést követően, ELTE TTK Dékáni
Titkárság, Budapest, 1117, Pázmány Péter sétány 1/a. I. 127 ÉS elektronikus úton a
titkarsag@ttk.elte.hu címen keresztül.
A pályázat elbírálásának határideje: 2023. augusztus 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•

https://www.elte.hu/allaspalyazatok - 2022. november 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
honlapon szerezhet.

további

információt

a

https://www.elte.hu/

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. november 15.
A pályázati kiírás közzétevője a Miniszterelnöki Kormányiroda. A pályázati kiírás a
munkáltató által a Miniszterelnöki Kormányiroda részére megküldött adatokat
tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Nyomtatás
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