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Az ELTE Természettudományi Kara 

pályázatot hirdet 

docensi munkakör betöltésére 

 

 

Matematikai Intézet Matematikatanítási és Módszertani Központba 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan 

 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 

A munkakörbe tartozó feladatok: 

A kinevezendő docens oktatási feladatai közé tartozik a Matematika tanítása, az Elemi 

matematika tantárgyak oktatása és az új osztatlan tanárképzés felülvizsgálatában és esetleges 

módosításaiban történő részvétel, szakdolgozatok, diákköri dolgozatok témavezetése, valamint 

az ősszel induló matematika didaktika PhD programban kurzusok tartása, témavezetés. 

Feladata a Módszertani Központ gyakorló iskolákkal történő kapcsolattartása, a mentortanárok 

munkájának szervezése és koordinálása a következő évek iskolai gyakorlataiban. 

 

Ezek mellett feladata szakmódszertani konferenciák (rendszeresen pl. a Varga Tamás Napok), 

doktorandusz konferenciák, nyári iskolák szervezése, valamint a szakmódszertan tudományos 

rangjának emelése, nemzetközi projektekben való részvétel és a hazai pályázatok intenzív 

követése és ezekben a Központ aktív részvételének minél nagyobb mértékű támogatása.  

 

Benyújtási határidő: 2017.02.28 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017.03.31 

 

A beosztás betölthetőségének időpontja: legkorábban 2017.05.03 

 

Pályázati feltételek: 

 Egyetemi végzettség (honosított) 

 Tudományos fokozat (honosított) 

 Teljes állású közalkalmazotti jogviszony az ELTE TTK 

 Habilitáció  

 A pályázónak nemzetközileg elismert kutatási tevékenységgel kell rendelkeznie.  

 Minden pályázónak meg kell felelnie a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. 

évi törvényben, valamint az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzat III. kötet 

Foglalkoztatási Követelményrendszerében foglalt feltételeknek. 

 



A kinevezés feltétele:  

 a más intézményben szerzett habilitáció esetén annak a kinevezésre javaslatot tevő 

bizottság ülése előtti egyetemi elismerése. 

A pályázat benyújtásának módja:  

 

Elektronikus úton a Dékáni Titkársága részére a titkarsag@ttk.elte.hu e-mail címen 

keresztül. 

 

Pályázatnak tartalmaznia kell: 

 

- részletes szakmai önéletrajz és MTMT szám (külön fájlban a többitől) 

- egyetemi végzettséget igazoló okirat;  

- PhD fokozat és a habilitáció megszerzését tanúsító okiratok;  

- ELTE Rektori Kabinet igazolása a Stratégiai Adatbázis frissítéséről és validálásáról; 

(Kérni a strategia@rk.elte.hu emailcímen lehet dr. Rigó Kinga irodavezetőtől.) 

A pályázóknak nyilatkozni kell arról, hogy 

- a pályázó hozzájárul pályázati anyaga jogszabályokban és az egyetemi szabályzatokban 

megjelölt bizottságok és testületek előtti megismeréséhez, 

- sikeres pályázat esetén hozzájárul oktatói munkájáról készülő̋ hallgatói véleményezés 

(OMHV) eredményének nyilvánosságához. 

 

 

Budapest, 2017.01.09 

 

        Surján Péter sk. 

       dékán 
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