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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, Matematikai Intézet, Alkalmazott Analízis és

Számításmatematikai Tanszék
  

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 kinevezendő docens oktatási feladatai között szerepel előadások tartása a
matematikai analízis témakörében földtudomány szakon, továbbá a numerikus analízis
és a differenciálegyenletek témakörében matematika alap- és mesterszak szintjén,
valamint a Doktori Iskolában. Emellett gyakorlatok vezetése és gyakorlatvezetők
munkájának koordinálása is elvárás. Követelmény az önálló kutatások folytatása,
elsősorban a numerikus matematika területén, valamint szakdolgozók és
doktoranduszok témavezetése. Elvárás az aktív részvétel a tanszék pályázati
tevékenységében és ipari partnerekkel folytatott kutatásifejlesztési
együttműködéseiben.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:
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•         Egyetem, PhD, az érintett Tanszék tudományterületének megfelelő szak,
•         a pályázónak habilitációval kell rendelkeznie, és meg kell felelnie a Nemzeti

felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, valamint az ELTE Szervezeti
és Működési Szabályzat III. kötet Foglalkoztatási Követelményrendszerében
foglalt feltételeknek

•         magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         szakmai önéletrajz (benne: végzettségek; életpálya legfontosabb állomásainak
és eredményeinek listaszerű, időrendi megadása; oktatási, kutatási
tapasztalat, vezetői tapasztalat (ha van), publikációs lista vagy MTMT szám;
szakmai és egyéb díjai, szakmai testületi tagság)

•         oklevelek, bizonyítványok másolata
•         belső pályázó esetén szükséges az ELTE Rektori Kabinet igazolása a

Stratégiai Adatbázis frissítéséről és validálásáról
•         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 2022. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 11.

A pályázatok benyújtásának módja:
•         Elektronikus úton Varróné Dr. Boros Melinda, hivatalvezető részére a

titkarsag@ttk.elte.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Jelentkezésnél az üzenet tárgyaként az „ELTE TTK Matematikai Intézet, Alkalmazott
Analízis és Számításmatematikai Tanszéken egyetemi docensi 2. munkakör
betöltésére” szöveget kérjük feltüntetni.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. június 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.elte.hu/allaspalyazatok - 2022. április 26.

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



2022. 04. 26. 8:08 Megtekintés

admin.kozigallas.gov.hu/pages/KJTKozzetetel.aspx?ID=599735 3/3

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: 2022. április 26.

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


