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Nyíregyházi Egyetem 

 
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

pályázatot hirdet a 
 

Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet 
 

tanársegéd 
munkakör betöltésére 

 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozott idejű közalkalmazotti jogviszony (2017. 01. 01. – 2018. 06. 30.) 
 
Foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő 
 
A munkavégzés helye: 

4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 31/B. 
 
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 

− A pedagógus képzés területén szemináriumok és előadások rendszeres tartása. 
− Pedagógiai tantárgyak idegen nyelven (angol, német nyelv) történő szemináriumainak és 

előadásainak vezetése.  
− Részvétel a tananyag összeállításában, gyakorlatok előkészítésében, alapadatok, anyagok 

gyűjtésében, feldolgozásában. 
− Részvétel minden olyan, az oktatással és kutatással kapcsolatos egyetemi tevékenységben, 

amellyel a szervezeti egység vezetője megbízza. 
− Megbízás alapján részvétel a záróvizsgák, felvételi vizsgák lebonyolításában. 
− Folyamatos publikációk a pedagógus képzés területén. 
− Részvétel az egyetemi (intézeti) közéletben. 

  
Illetmény és juttatások: 

− Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadóak. 

 

Feltételek: 

− Szakirányú egyetemi végzettség. 
− Doktori képzés megkezdése. 
− Szakirányú tudományos publikációs tevékenység. 
− Legalább egy világnyelv előadóképes ismerete. 
− Büntetlen előélet, cselekvőképesség.  

 
Az elbírálásánál előnyt jelent:  

− Phd abszolutórium. 
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Benyújtandó iratok, igazolások: 

− Jelentkezés a pályázati kiírásban foglaltakra. 
− Részletes szakmai önéletrajz, publikációs tevékenység ismertetése. 
− Egyetemi oklevél, egyéb szakmai képesítést igazoló okirat, doktori képzés megkezdését 

igazoló okirat másolata. 
− PhD abszolutórium igazolása. 
− Nyelvvizsga bizonyítvány másolata.  
− Külső jelentkező esetén fenti dokumentumok közjegyző által hitelesített másolata. 
− Külső jelentkező esetén 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány. 
− Nyilatkozat a jelentkező hozzájárulásáról, hogy a benyújtott anyagát, személyes adatait a 

vonatkozó jogszabályok és a Nyíregyházi Egyetem hatályos SzMSz-e szerint erre jogosult 
testületek és személyek megismerhetik, illetve hogy a benyújtott anyagában foglalt 
személyes adatainak az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

− Külső jelentkező esetén saját névre megcímzett, felbélyegzett olyan méretű válaszboríték, 
amelyben a benyújtott anyag visszaküldhető. 

 
A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be. 
 
Benyújtási határidő: 2016. november 30. 
 
Az álláshirdetéssel kapcsolatosan további információt Halkóné dr. Rudolf Éva központvezető 
nyújt a 42/599-420-as telefonszámon. 
 
A benyújtás módja: 

− Írásban, lezárt borítékban, postai úton egy eredeti és egy másolati példányban a Nyíregyházi 
Egyetem rektorának címezve kell benyújtani (4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 31/B). A 
borítékon kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HP/510-
1/2016., valamint a munkakör megnevezését: tanársegéd. 

 
Az elbírálás módja, rendje: 

A 2011. évi CCIV. tv. a nemzeti felsőoktatásról, valamint a Nyíregyházi Egyetem hatályos 
Szervezeti és működési szabályzatának rendelkezései szerint. 
 
Elbírálási határidő: 2016. december 16. 
 
Az álláshirdetés további közzétételének helye, ideje:  www.nye.hu 2016. november 15. 
 www.kozigallas.hu 2016. november 15.
       
 
Nyíregyháza, 2016. november 11. 
 
 
 
 
Dr. Onder Csaba 
rektor 
 


