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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, Kémiai Intézet Szervetlen Kémiai Tanszék

  
egyetemi tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1117 , Pázmány Péter sétány 1/A.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kinevezendő egyetemi tanár feladata az egyetemi hallgatók oktatása az oktatás
valamennyi szintjén (BSc, MSc, PhD), valamint a tudomány művelése a szervetlen és
szerkezeti kémia és ehhez szorosan kapcsolódó tudományterületeken. A kinevezendő
egyetemi tanár, oktatási tevékenységét a Szervetlen Kémia Tanszéken végzi. Oktatási
tevékenysége a szervetlen kémia, a szerkezeti kémia, műszeres szerkezetkutató
módszerek, valamint ezekhez kapcsolódó határterületek oktatásához kapcsolódik.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló"
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:

•         Egyetem,
•         Pályázhatnak, akik jelentős kutatási tevékenységet végeznek, vagy végeztek a

kísérleti szerkezetkutatás (molekulaspektroszkópia) területén és jelentős
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kísérleti tapasztalattal rendelkeznek a szervetlen kémiában
•         A jelöltnek jelentős egyetemi oktatási tapasztalattal kell rendelkeznie, továbbá

aktív, folyamatos és eredményes PhD témavezetői tevékenységet kell
felmutatnia

•         A pályázat feltétele az egyetemi habilitáció.
•         A pályázónak meg kell felelnie a Felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. évi

törvényben, valamint az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzat III. kötet
Foglalkoztatási Követelményrendszerében foglalt feltételeknek

•         A pályázónak teljesítenie kell a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság
által javasolt egyetemi tanári követelményrendszerben foglaltakat. A
pályázatot a MAB által kért formában kell összeállítani. Az előírások a MAB
honlapján találhatók meg (www.mab.hu/Beadványok/Egyetemi tanári
pályázat/ET bírálati szempontok).

•         büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•         az MTA doktora cím

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         A teljes pályázatot 1 eredeti és 3 másolati példányban, valamint 1 szűkített
magyar nyelvű és 1 szűkített angol nyelvű példányban kell benyújtani. (A
szűkített példány csak a kari pályázati nyomtatványt, a publikációs jegyzéket,
és az adatlapon megjelölt részek angol változatát tartalmazza. A szűkített
példányt DVD-n és nyomtatva is be kell adni.

•         A DVD-re tett szűkített példány legfeljebb 3 db, egyenként 2MB-nál nem
nagyobb terjedelmű doc vagy pdf fájlba szerkesztett dokumentum legyen, ha
az anyag bármely részében a képi forma elkerülhetetlen, az kis felbontású
legyen.)

•         Az egyetemi tanári pályázatot a kari formanyomtatványon, a MAB által kért
formában kérjük összeállítani. A kari pályázati formanyomtatvány a MAB
2016-ban módosított 2014/7/V. sz. határozata alapján készült, de a határozat
további feltételeket is tartalmaz.

•         A pályázatnak tartalmaznia kell:
•         1. Személyi adatlap (a Kar honlapjáról letölthető adatlap), melyet 1

példányban kell benyújtani.
•         2. Kari pályázati nyomtatvány (a kar honlapjáról letölthető adatlap), melyet

Word formátumban kérjük megküldeni.
•         3. MTMT azonosító számot
•         4. a pályázó válaszát a pályázati kiírásban foglalt feladatokra
•         5. azon tudományág(ak) megnevezését, amelyben a pályázó eddigi

tudományos munkásságát kifejtette. Ha munkássága több tudományágra is
kiterjed, közülük meg kell jelölni azt az elsődleges tudományágat, amely a
szakmai tevékenységére meghatározóan jellemző.

•         6. szakmai önéletrajzot (listaszerű), és legfeljebb egy oldal terjedelmű
tömörített változatot.

•         7. eddigi felsőoktatási oktatási tevékenység bemutatása
•         8. A MAB határozat szerint összeállított teljes publikációs jegyzéket (a referált

publikációk megjelölésével), kiemelve a 10 legfontosabb publikációt.
•         9. idézettségi jegyzéket.
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•         10. Az adatlapon megjelölt részek ANGOL változatát külön fájl-ban kérjük
benyújtani

•         11. Minden olyan dokumentumot, mely a pályázó saját megítélése szerint a
pályázat elbírálásánál figyelembe veendő lehet.

•         12. Végzettség, tudományos fokozat (külföldön szerzett habilitáció esetén
annak honosítását is csatolni kell), habilitáció (más intézményben szerzett
habilitáció esetén annak honosítását vagy elismerését is csatolni kell) és
nyelvvizsga-bizonyítvány hitelesített másolatát. Külső pályázó esetén
közjegyző, belső pályázó esetén a Dékáni Titkárság ügyintézője hitelesíti a
fenti iratok másolatát.

•         13. Belső pályázó esetén benyújtandó az ELTE Rektori Kabinet igazolása a
Stratégiai Adatbázis frissítéséről és validálásáról. (Kérni a strategia@rk.elte.hu
e-mail címen lehet dr. Rigó Kinga irodavezetőtől.)

•         14. Külső pályázó esetén erkölcsi bizonyítvány. (Csak sikeres pályázat esetén
kell benyújtani.)

•         15. A pályázó nyilatkozatát arról, hogy:
•         a pályázó hozzájárul pályázati anyag jogszabályokban és az egyetemi

szabályzatokban megjelölt bizottságok és testületek előtti megismeréséhez;
•         sikeres pályázat esetén hozzájárul oktatói munkájáról készült hallgatói

véleményezés (OMHV) eredményének nyilvánosságához;
•         sikeres pályázat esetén oktatói nyilatkozatát az ELTE számára adja le.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 8.

A pályázatok benyújtásának módja:
•         Postai úton, a pályázatnak a Eötvös Loránd Tudományegyetem címére történő

megküldésével (1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A, vagy
személyesen:. ELTE Természettudományi Kar Dékáni Titkárság ). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
ELTE TTK/8536/1/2017 , valamint a munkakör megnevezését: egyetemi tanár.

és
•         Elektronikus úton ELTE Természettudományi Kar Dékáni Titkársága részére a

titkarsag@ttk.elte.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az e-mailben megküldött pályázatokat csak szűkített verzióban várjuk.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 31.

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
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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: 2017. október 31.

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


