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Nyíregyházi Egyetem
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
az alábbi pályázatot teszi közzé
Nyíregyházi Egyetem
Matematika és Informatika Intézet
adjunktus
munkakör betöltésére
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 31/B.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
 Az informatika fizikai megvalósításával kapcsolatos tárgyak oktatása
 Tanítási gyakorlatok felügyelete
 Szakdolgozatok, portfóliók ellenőrzése
 Előadások és gyakorlatok tartása.
 Részvétel az intézetben folyó mobil és IoT programozással kapcsolatos kutatásokban és
oktatásfejlesztő munkában.
 Kutató munka végzése, szakmai lapokban való publikálás, hazai és külföldi szakmai
konferenciákon és rendezvényeken, kiállításokon való részvétel.
 Hallgatók vizsgáztatása, beszámoltatása.
 A hallgatók szakdolgozatainak témavezetése.
 TDK-ban folyó munka szakmai segítése.
 Aktív részvétel az egyetemi közéletben.
 Önálló kutatómunka végzése.
 Nemzetközi szakmai kapcsolatok ápolása, fejlesztése.
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 fokozat.
 Legalább 4 éves eredményes felsőoktatási vagy szakmai gyakorlat.
 A saját kutatási eredményeket dokumentáló önálló publikáció, illetőleg erről hazai
tudományos konferencián tartott előadás, továbbá elméleti vagy gyakorlati jegyzet, illetve
jegyzetrészlet.
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 Az oktatott tantárgy tananyagának alapos és széles körű ismerete az alkalmazási készség
szintjén, gyakorlati foglalkozások anyagának összeállításához, a foglalkozások vezetéséhez
és egyes előadások tartásához szükséges felkészültség.
 Tájékozottság a szakterület szakirodalmában.
 Rendelkezzen külföldi oktatási és tudományos kutatási kapcsolatokkal.
 Büntetlen előélet, cselekvőképesség.
Az elbírálásánál előnyt jelent: Benyújtandó iratok, igazolások:
 Jelentkezés a pályázati kiírásban foglaltakra.
 Részletes szakmai önéletrajz, publikációs tevékenység ismertetése.
 Egyetemi oklevél, PhD és egyéb szakmai képesítést igazoló okirat másolata.
 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
személyek, testületek 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 2018. január 15. napjától tölthető be.
Benyújtási határidő: 2017. december 6.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Halkóné dr. Rudolf Éva központvezető
nyújt a 42/599-420-as telefonszámon.
A benyújtás módja:
 Írásban, 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/599-1/2017. valamint a
munkakör megnevezését: adjunktus.
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: legkésőbb 2018. január 14.
Az álláshirdetés további közzétételének helye, ideje: www.nye.hu 2017. november 21.
www.kozigallas.hu 2017. november 21.
Nyíregyháza, 2017. november 15.

Vassné dr. Figula Erika
rektor

