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Eötvös Loránd Tudományegyetem
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar, Biológiai Intézet

egyetemi docens
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Budapest, 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A docens feladata az adott tanszékhez kapcsolódó oktató és kutató munkában való
részvétel. Gondoskodik a felsorolt diszciplínákban a legújabb tudományos
eredményekre támaszkodó, az ismeretanyag gyakorlati alkalmazásának vonatkozásait
is szem előtt tartó elméleti és gyakorlati oktatás megvalósításáról, és közreműködik
oktatási segédanyagok elkészítésében és folyamatos korszerűsítésében magyar, ill.
idegen nyelven. Segíti tanszék szak- és diplomadolgozatosainak és TDK hallgatóinak
szakmai munkáját. Oktatóként, témavezetőként részt vesz a doktori képzésben, segíti a
doktoranduszok szakmai munkáját. Önálló kutatási tevékenysége mellett rendszeresen
publikál szakterületének referált folyóirataiban. Aktív pályázati munkával, egyéb
forrásteremtéssel segíti tanszéki kutatómunkát. Ápolja és bővíti a tanszék hazai és
nemzetközi kapcsolatait, nemzetközi elismertségét. Részt vesz az egyetemi szakmai
közéletben.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
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Pályázati feltételek:
•
•
•
•
•

Egyetem, PhD, habilitáció, az érintett intézet tudományterületének megfelelő
szak,
tárgyalási szintű angol nyelvtudás
a pályázónak meg kell felelnie a Felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. évi
törvényben, valamint az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzat III. kötet
Foglalkoztatási Követelményrendszerében foglalt feltételeknek
a kinevezés feltétele más intézményben szerzett habilitáció esetén annak a
kinevezésre javaslatot tevő bizottság ülése előtti egyetemi elismerése
magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•
az alábbi tudományterületek valamelyikén kifejtett oktatási, kutatási
tevékenység: evolúcióbiológia, molekuláris biológia, biostatisztika, - potenciális
forrásteremtő képesség, elnyert, ill. élő pályázatok vezetése
• külföldi kutatási tapasztalat, nemzetközi kapcsolatok megléte
•
ERC/Lendület vagy ekvivalens pályázatok jövőbeli megpályázásához esélyt
nyújtó szakmai életrajz
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•

•
•
•
•
•
•

szakmai önéletrajz (benne: végzettségek; életpálya legfontosabb állomásainak
és eredményeinek listaszerű, időrendi megadása; oktatási, kutatási
tapasztalat, vezetői tapasztalat, publikációs lista vagy MTMT szám; szakmai
és egyéb díjai, szakmai testületi tagság)
maximum kétoldalas docensi munkaterv, Adatlap adjunktusi és docensi
pályázathoz
(Biológiai
Intézet)
kitöltése
https://ttk.elte.hu/formanyomtatvanyok oldalról tölthető le
oklevelek, bizonyítványok másolata
belső pályázó esetén szükséges az ELTE Rektori Kabinet igazolása a
Stratégiai Adatbázis frissítéséről és validálásáról
minden olyan dokumentum, amely a pályázó saját megítélése szerint a
pályázat elbírálásánál figyelembe vehető lehet
nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggő kezeléshez „Nyilatkozat álláspályázat elbírálásához” –
nyomtatvány az https://www.elte.hu/allaspalyazatok oldalról tölthető le
sikeres pályázat esetén, amennyiben felvételt nyert, 3 hónapnál nem régebbi
erkölcsi bizonyítvány (belső pályázó esetén nem szükséges)

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2021. szeptember 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 24.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Elektronikus úton Varróné dr. Boros Melinda hivatalvezető részére a
titkarsag@ttk.elte.hu E-mail címen keresztül
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A pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•

www.elte.hu/allaspalyazatok - 2021. május 3.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, mint álláspályázatot hirdető az álláspályázati
jelentkezés
keretében
benyújtott
személyes
adatokat
a
https://www.elte.hu/allaspalyazatok oldalon található Adatkezelési tájékoztatóban
foglaltak szerint kezeli. Az egyetem munkatársai és vezetői kizárólag munkaköri
feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, és csak az ahhoz
szükséges mértékben férhetnek hozzá, illetve kezelhetik a pályázó személyes adatait.
Az álláspályázat elbírálása során eljáró testületben esetenként külső tag is részt vehet.
A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő
jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az
Adatkezelési tájékoztatóban talál részletes tájékoztatást.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.elte.hu honlapon
szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. május 3.
A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). 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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