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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, Földrajz-és Földtudományi Intézet, Általános és
Alkalmazott Földtani 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:
A kinevezendő egyetemi tanár feladata előadások tartása magyar és idegen nyelven,
minden képzési szinten (BSc, MSc és PhD) a víztudomány, hidrogeológia,
geofluidumok, geotermikus energia témaköreiben. Feladata a fenti területeken
tananyagok készítése, aktív, kezdeményező részvétel az oktatásfejlesztésben, továbbá
a témakörökhöz tartozó kutatócsoport irányítása, működésének elősegítése, pályázati
projektek kidolgozása és vezetése. Feladata tudományos diákköri, szakdolgozó
hallgatók és doktoranduszok témavezetése, valamint vállaljon szerepet doktori és
habilitációs eljárásokban. A fent felsorolt tudományterületek legalább egyikén
nemzetközileg elismert kutatási tevékenységgel, illetve széleskörű hazai és nemzetközi
kapcsolatrendszerrel rendelkezzen. Folytasson aktív publikációs tevékenységet,
tudományos eredményeit vezető szakfolyóiratokban jelentesse meg. Kezdeményező és
irányító szerepet töltsön be az egyetemi és a tágabb szakmai közéletben.
Illetmény és juttatások:
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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)
nyilvánosságra hozott, az egyetemi tanári munkakörre vonatkozó pályázati
kiírás
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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:
A pályázat benyújtásának módja: Személyesen: Varróné dr. Boros Melinda
hivatalvezető részére előzetes időpont egyeztetést követően, ELTE TTK Dékáni
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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:
•

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 további információt a www.elte.hu honlapon
szerezhet.
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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