
 

Eötvös Loránd Tudományegyetem  

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

pályázatot hirdet 

Eötvös Loránd Tudományegyetem  

Természettudományi Kar Fizikai Intézet Savaria Fizikai Tanszék 

 

adjunktus  

munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozott idejű 36 hónap –ig tartó közalkalmazotti jogviszony  

                         

Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: 

Vas megye, 9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4.  

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

• Előadások és gyakorlatok tartása fizika tanárszakon • fizika tartalmú tárgyak oktatása a 

műszaki és természettudományos képzésekben • szakdolgozók témavezetése • aktív részvétel 

pályázati tevékenységekben  

Illetmény és juttatások: 

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

évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  

                         

Pályázati feltételek: 

         PhD, fizika,  

         Angol nyelvből felsőfokú C típusú szakmai nyelvvizsga,  

         legalább három év időtartamú oktatási tevékenység  



         idegen nyelven is képes oktatásra  

         rendszeres publikációs tevékenységet végez idegen nyelven is  

         rendszeres szakmai közéleti tevékenységet folytat  

         önállóan képes alkotó tevékenység végzésére  

         legalább három év időtartamú oktatási tevékenység ellátását célzó 

munkavégzésre irányuló jogviszonyban állt  

         a pályázó feleljen meg az ELTE szabályzataiban foglalt előírásoknak  

         büntetlen előélet, cselekvőképesség  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
         angol nyelven is képes oktatásra  

         önálló kutatások folytatása a statisztikusfizika, környezetfizika, atomfizika vagy 

a fizika módszertan témakörében  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

         fényképes szakmai önéletrajz  

         motivációs levél  

         diploma és PhD oklevél 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  

         nyilatkozat arról, hogy Pályázó hozzájárul, hogy pályázatát a pályáztató 6 

hónapon keresztül, az esetlegesen felmerülő állások betöltése végett kezelje, 

amennyiben ezzel pályázó egyetért. A nyilatkozat hiányában a jelen állásra 

sikertelenül pályázók anyagát töröljük  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

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

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 10.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Kolláth Zoltán nyújt, a +36 20 

972 1420 -os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  
         Elektronikus úton ELTE TTK részére a titkarsag@ttk.elte.hu E-mail címen 

keresztül  

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 31.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
         https://www.elte.hu/allaspalyazatok - 2018.05.26 

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  

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

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. május 26.  

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a 

személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a 

pályázatot kiíró szerv felel.  

  

  

 


