
 

Eötvös Loránd Tudományegyetem  

                             
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján  

pályázatot hirdet 

Eötvös Loránd Tudományegyetem  

Természettudományi Kar Savaria Földrajzi Tanszék 

 

tanszékvezetői  

munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozott idejű 2017.augusztus 1-től -3 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony  

                         

Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: 

Vas megye, 9700 Szombathely, Károli Gáspár utca 4.  

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

A földrajzi szakterületekhez kapcsolódó oktatási (földrajz alapszak, osztatlan földrajz 

tanárszak, rövid ciklusú tanárképzések) és kutatási tevékenység irányítása, szervezése, 

fejlesztése és felügyelete; a képzés személyi és működési feltételeinek biztosítása, oktatói 

utánpótlás nevelése; az oktatás és kutatás infrastrukturális feltételeinek (laboratóriumi és terepi 

műszerpark, gyűjtemények, számítástechnikai háttér, szoftverek/adatbázisok) lehetőség 

szerinti fejlesztése, a pályázati tevékenység irányítása/koordinálása, munkaerőpiaci 

kapcsolatok ápolása; tananyagfejlesztések kezdeményezése és összehangolása, szakterületén 

főkollégiumok, speciális kollégiumok indítása, tartása; az oktatáshoz kapcsolódó 

terepgyakorlatok felügyelete, szervezésének a segítése; szakdolgozatok, diplomamunkák 

vezetése, a védések szervezése; kapcsolattartás, folyamatos együttműködés a Földrajz- és 

Földtudományi Intézettel. Az Intézet igazgatójával egyeztetve az intézeti tanszék képviselete 

hazai és külföldi társintézmények felé, együttműködések kezdeményezése; a tanszéki 

adminisztráció irányítása Az intézeti tanszék vezetőjének feladatát és hatáskörét az ELTE 



SzMSz I. kötet 21. §-a és a Kari SzMSz I. kötet 24. §-a, valamint az intézet működését 

szabályozó dékáni utasítás tartalmazza.  

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. 

évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  

                         

Pályázati feltételek: 

         Felsőfokú képesítés,  

         Egyetemi végzettség  

         A pályázónak a fenti szakterületek valamelyikében legalább ötéves oktatási 

gyakorlattal és nemzetközileg elismert kutatási tevékenységgel kell rendelkeznie  

         Munkájához az angol nyelv magas szintű ismerete szükséges  

         A tanszékvezetői megbízatásra pályázhatnak azok a Földrajz-és Földtudományi 

Intézetbe kinevezett, teljes munkaidőben foglalkoztatott egyetemi vagy főiskolai 

tanárok és egyetemi docensek, akik a megbízatás kiadásakor még nem töltötték be 

a 62. életévüket  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

         szakmai önéletrajz  

         vezetői munkaterv  

         a pályázó MTMT azonosítója  

         írásos beleegyezést arról, hogy a pályázat anyagába a bírálatban résztvevők 

betekinthetnek  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

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

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 26.  

A pályázatok benyújtásának módja:  
         Elektronikus úton titkarsag@ttk.elte.hu oldalon keresztül.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 30.  

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 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.  

[MB1] megjegyzést írt:  



A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.elte.hu honlapon szerezhet.  

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. március 27.  

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A 

pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak 

tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.  

  

  

 

 


