
Eötvös Loránd Tudományegyetem

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

Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Ka r
Germanisztikai Intézet

egyetemi tanársegéd

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony id őtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1088 , Múzeum krt. 4/A.

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

Az  alapszakos  valamint  az  osztatlan  tanárképzésben  szakdidaktikai  és  nyelvórák
tartása német nyelven. Tanári szakdolgozatok témavezetése és bírálata. Részvétel a
Német  Nyelvoktató  és  Szakdidaktikai  Tanszékhez  kapcsolódó  kutatásokban  és  a
tanszék nemzetközi kapcsolatainak, projektjeinek szervezésében. Aktív közreműködés
a  képzésfejlesztésben,  oktatási  anyagok  (jegyzet,  tankönyv,  digitális  tananyag)
elkészítésében.  Önálló  kutatások folytatása és  rendszeres publikációs  tevékenység.
Közreműködés  a  tudományos  diákkör  munkájának  segítésében,  a
tehetséggondozásban. Vizsgafeladatok összeállítása, vizsgáztatás.

Illetmény és juttatások:

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

Pályázati feltételek:

• PhD,
• nyelvtudományi, alkalmazott nyelvészeti, idegen nyelv didaktika témában írott

tudományos értekezés idegen nyelven megszerzett doktori (PhD), illetve azzal
egyenértékű tudományos fokozat

• magas szintű nyelvismeret legalább két idegen nyelvből
• rendszeres publikációs tevékenység az említett területeken
• a német nyelv középiskolában történő oktatására vonatkozó tapasztalat
• büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• részletes szakmai önéletrajz
• tudományos munkák jegyzéke
• tudományos fokozatot igazoló oklevél, valamint a nyelvvizsga-bizonyítványok

másolata
• sikeres pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• nyilatkozat  arról,  hogy  a  pályázat  anyagába  az  Egyetem  Szervezeti  és

Működési  Szabályzata  szerint  a  kinevezéssel  kapcsolatban  véleményezési
joggal rendelkező bizottságok és testületek betekinthetnek

A munkakör betölthet őségének id őpontja:

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

A pályázat benyújtásának határideje:  2017. december 18.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Elektronikus úton Bölcsészettudományi Kar Dékáni Titkárság részére a

dekan@btk.elte.hu E-mail címen keresztül
és

• Személyesen: Bölcsészettudományi Kar Dékáni Titkárság, Budapest, 1088
Budapest, Múzeum krt 4/A I/142 egy példányban leadni. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott dokumentumok és személyes interjú alapján.

A pályázat elbírálásának határideje:  2017. december 20.

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: 2017. november 18.

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
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