
Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Ka r
Fizikai Intézet Atomfizikai Tanszékre

egyetemi tanári

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony id őtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A.

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

A kinevezendő  egyetemi tanár feladata lesz a tanszék oktató- és kutatómunkájában
való  intenzív  részvétel.  Oktatási  feladatai  kiterjednek  bevezető  előadások  tartása  a
fizika  alapszakos  hallgatók  részére,  valamint  haladó  előadások  tartására  fizikus
mesterszakon. A graduális képzés mellett a leendő egyetemi tanár feladata lesz doktori
iskolai  kurzusok  megtartása,  szakdolgozati  és  PhD  témák  meghirdetése,
témavezetése. Be kell kapcsolódnia az „Részecskefizika” doktori program tanácsának
munkájába  továbbá  az  egyetemi,  a  kari  élettel  összefüggő  oktatás-  és
kutatásszervezési  feladatok  ellátásába.  A  pályázónak  nemzetközileg  elismert
iskolateremtő  tudományos  tevékenységgel  és  kiterjedt  nemzetközi  kutatási
kapcsolatokkal  kell  rendelkeznie  a  nagyenergiás  fizika  területén.  Kutatómunkájával
hozzá kell járulnia az Atomfizikai Tanszéken több évtizede folyó kiemelkedő nemzetközi
színvonalú  nagyenergiás  részecske-  és  magfizikai  kutatások  további  sikeres
munkájához,  a  nemzetközi  kapcsolatok  ápolásához  és  továbbfejlesztéséhez.
Eredményes hazai és nemzetközi pályázati tevékenységgel járuljon hozzá a Tanszék
kutatási lehetőségeinek további bővítéséhez



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)
• Habilitáció (honosított)
• Tudományos fokozat (honosított)
• minden 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.

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 és 3 másolati példányban kell benyújtani; és 1
szűkített  példányban  (ez  utóbbi  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).

• Kérjük, hogy a DVD-re (csak szűkített anyag) legfeljebb 3 db, egyenként 2
MB-nál  nem nagyobb  terjedelmű  doc  vagy  pdf  fájlba  szerkesztett  anyagot
tegyenek,  ha  valamely  résznél  a  képi  forma  elkerülhetetlen,  akkor  azt  kis
felbontásban kérjük!

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

• A pályázatnak tartalmaznia kell:
• személyi  adatlapot  (a  TTK  Dékáni  Titkárságán  kapható,  illetve  a  Kar

honlapjáról letölthető adatlap)- egyetlen példányban elég benyújtani
• kari pályázati nyomtatvány (a TTK Dékáni Titkárságán kapható, illetve a Kar

honlapjáról letölthető adatlap), - Word formátumban kérjük megküldeni
• a MAB határozat szerint összeállított teljes publikációs jegyzéket (a referált

publikációk megjelölésével), kiemelve a 10 legfontosabb publikációt
• Az adatlapon megjelölt részek ANGOL változatát külön fájlban kérjük.
• minden olyan dokumentumot,  mely  a  pályázó saját  megítélése  szerint  a

pályázat elbírálásánál figyelemben veendő lehet
• 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)
és nyelvvizsga-bizonyítvány hitelesített másolatát.

• Külső  pályázó esetén közjegyző, belső pályázó esetén a Dékáni Titkárság
ügyintézője hitelesíti a fenti iratok másolatát.

• belső  pályázó  esetén  az  ELTE  Rektori  Kabinet  igazolását  a  Stratégiai



Adatbázis  frissítéséről  és  validálásáról;  (Kérni  a  strategia@rk.elte.hu
emailcímen lehet dr. Rigó Kinga irodavezetőtől.)

• külső pályázó esetén erkölcsi bizonyítvány (csak sikeres pályázat esetén kell
benyújtani).

• a pályázó nyilatkozát arról, hogy
• a  pályázó  hozzájárul  pályázati  anyaga jogszabályokban  és  az  egyetemi

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

véleményezés (OMHV) eredményének nyilvánosságához
• sikeres pályázat esetén oktatói nyilatkozatát az ELTE számára adja le
• A megadott e-mail címre csak a szűkített verziót várjuk.

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 az ELTE TTK Dékáni Hivatal Dékáni Titkársága részére a

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

• Személyesen: ELTE TTK Dékáni Hivatal Dékáni Titkárság, Budapest, 1117
Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A / 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


