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A munkakörbe tartozó, illetve a vezet ői megbízással járó lényeges feladatok:

A  kinevezendő  egyetemi  tanár  feladata  az  affektív  pszichológia,  a  személyiség
pszichológia  és  a  kognitív  pszichológia  genetikai  alapjainak  témakörében  folyó
iskolateremtő  oktatási,  tudományos  és  szakmai  munka  végzése,  valamint
interdiszciplináris hazai és külföldi kollaboráció és pályázati tevékenység. Az egyetemi
tanár a felsorolt  diszciplínákban átfogó tudással rendelkezik, a legújabb tudományos
eredményekre  támaszkodó  előadásokat  tart  az  alap-,  mesterszakos  és  doktori
képzésben magyar és idegen nyelven, szervezi a vizsgáztatást és végzi az oktatott
szakterület  anyagának  folyamatos  tartalmi  és  módszertani  korszerűsítését.
Tudományos  diákkörös  és  szakdolgozó  hallgatók  témavezetője,  valamint  a
Pszichológia  Doktori  Iskolában  témavezetői  és  oktatói  tevékenységet  végez,
közreműködik  doktori  és  habilitációs  eljárásokban.  A  kérdéses  tudományterületen
nemzetközileg elismert kutatási tevékenységgel rendelkezik, színvonalas kutatómunkát
folytat  és  tudományos  műhelyben  fiatal  oktatók  munkáját,  tudományos  feladat-
megoldását  irányítja.  Részt  vállal  tanszéki,  intézeti  és  egyetemi  szintű
tudományszervezési  és  forrásteremtő  munkákban,  eredményes  pályázó,
kutatási/szakmai megbízásokat szerez. Kezdeményező és irányító szerepet tölt be az



egyetemi  és  a  tágabb  szakmai  közéletben,  a  tehetséggondozás  területén,
tudományszervezői  tapasztalattal  bír,  széleskörű  hazai  és  nemzetközi
kapcsolatrendszerrel rendelkezik.

Illetmény és juttatások:

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

Pályázati feltételek:

• Egyetem,
• egyetemi végzettség (honosított)
• tudományos fokozat (honosított)
• habilitáció  (honosított)  vagy  azzal  egyenértékű  nemzetközi  felsőoktatási

gyakorlat
• a pályázónak meg kell felelnie a Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV.

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

• az egyetemi tanári pályázatot a MAB által kért formában kérjük összeállítani
(az előírások a MAB honlapján (www.mab.hu/Beadványok), valamint a MAB
2016/1/IV. számú határozatában olvashatóak).

• A  pályázónak  a  pályázati  szakterületek  valamelyikén  jelentős  oktatási
gyakorlattal  (10  év)  és  nemzetközileg  elismert  kutatási  tevékenységgel  kell
rendelkeznie.

A pályázat elbírálásánál el őnyt jelent:
• A pályázat elbírálásánál az MTA doktora cím előnyt jelent.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások :

• A teljes pályázatot 1 eredeti, 3 másolati és 1 szűkített példányban (vagyis a
személyi  adatlap,  a  végzettséget,  fokozatot  igazoló  okiratok  nélkül)  kell
benyújtani. A szűkített példányt DVD-n és nyomtatva is be kell adni).

• A pályázatnak tartalmaznia kell:
• MTMT azonosító számot
• a pályázó válaszát a pályázati kiírásban foglalt feladatokra
• 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

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

• eddigi felsőoktatási oktatási tevékenység bemutatását
• a MAB előírás szerinti publikációs jegyzéket (kiemelve a tudományos pálya

szempontjából legfontosabbnak ítélt tíz publikációt)
• idézettségi jegyzéket
• minden olyan dokumentumot, amely a pályázó saját megítélése szerint  a

pályázat elbírálásánál figyelemben vehető lehet



• írásos beleegyezést arról, hogy pályázati anyagába a bíráló grémiumok tagjai
betekinthetnek

• külső pályázó esetén három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt
• az alábbi iratok hitelesített másolatát
• végzettség
• tudományos fokozat (külföldön szerzett tudományos fokozat esetén annak

honosítását is csatolni kell)
• habilitáció (más intézményben szerzett habilitáció esetén annak honosítását

vagy elismerését is csatolni kell)/ vagy habilitációval egyenértékű nemzetközi
felsőoktatási oktatói gyakorlat igazolása a beküldő intézmény által

• nyelvvizsga-bizonyítvány
• ha van, MTA doktora oklevél
• Külső  pályázó esetén közjegyző,  belső  pályázó esetén  a  Dékáni  Hivatal

ügyintézője hitelesíti a fenti iratok másolatát
• Kérjük, hogy a beadvány elektronikus változatát legfeljebb 3 db, egyenként 2

MB-nál  nem  nagyobb  terjedelmű  doc(x)  vagy  pdf  fájlba  szerkesszék.  Ha
valamely  résznél  a  képi  forma  elkerülhetetlen,  akkor  azt  kis  felbontásban
kérjük!

A munkakör betölthet őségének id őpontja:

A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:  2016. december 6.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Elektronikus úton ELTE PPK Dékáni Hivatala részére a

dekani.hivatal@ppk.elte.hu E-mail címen keresztül
és

• Személyesen: ELTE PPK Dékáni Hivatal, Budapest, 1075 Budapest, Kazinczy
utca 23-27. I. emelet, 102-es szoba/ vagy postai úton .

A pályázat elbírálásának határideje:  2017. augusztus 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges informác ió:

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 id őpontja: 2016. november 6.

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


