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Nyiregyhdzi EgYetem
Miiszaki 6s Agrdrtudom6nyi Int6zet, Agrirtudomfnyi 6s Kiirnyezetgazddlkodisi

lnt6zeti Tansz6k

tan6rseg6d

munkak6r betolt6s6re.

A ktizal kalmazotti jogviszony id5tartama :

hat1r ozatl a n i d ej ii koza I ka I m azotti j o g vi szo n y

Fog lal koztat6s jel lege :

Teljes munkaid6

A munkav6gz6s helye:

Szabolcs-szatmdr-Bereg megye, 4400 Nyiregyh6za, Sost6i tlt 31/8.

A munkakorbe tartoz6, illetve a vezet5i megbiz6ssal j6r5 l6nyeges feladatok:

t Az Agrdrtudomdnyi 6s Kornyezetgazd6lkoddsi Int6zeti Tansz6k k6pz6si tertileteihez
kapcsolodo tant6rgyak: Nov6nytermeszt6s, Mezcigazdasdgi alapismeretek, Alternativ
nov6nytermeszt6s, Differenci6lt szakmai gyakorlat oktatdsa. I R6szv6tel minden olyan,
az oktatSssal 6s kutatSssal kapcsolatos egyetemi tev6kenys6gben, amellyel a

szervezeti egys6g vezet6je megblzza.

llletm6ny 6s juttatfsok:

Az illetm6ny megSllapftdsrira 6s a juttat6sokra a "Kozalkalmazottak jogallasdrol szolo"
1992. evi XXX|ll. torv6ny rendelkez6sei azirflnyadok.



Pfllyinati felt6telek:

. Egyetem,
' szakir61y0, gazdasdgi agrdrnn6rnok egyetemi v6gzetts6g.. Doktori kepz6s megkezd6se.
' Szakmai vezet6s mellett kifejtptt kezdeti tudom6nyos tev6kenys6g.. Szakir6nyu tudomdnyos publifaciOs tev6kenys6g.. Buntetlen elci6let. Cselekv6k6pess6g.

A pitlyitzat elbir6l6s6niil el6nyt jelent:. PhD abszolutorium.

A pitlyitzat r6szek6nt benyfjtand6 iratok, igazol6sok:

. Jelentkez6s a p1lyazati kiirdsban foglaltakra.
' R6szletes szakmai on6letralz, publik6ci6s tev6kenys6g ismertet6se.
' Egyetemi oklev6l, egy6b szakmai k6pesit6st igazolo okirat, doktori k6pz6s

megkezd6s6t igazol6 okirat mdsolata.. PhD abszolut6rium igazoldsa.. Nyelwizsga bizonyitvdnymdsolata.
' Ktils6 jelentkez6 eset6n fenti dokumentumok kozje gyz6 Sltal hitelesitett

m6solata.
' Ktilsd jelentkez6 esetdn 3 h6napn6l nem r6gebbi hat6s6gi erkolcsi

bizonyitvSny.e \lyilatkozat a jelentkezo hozz1jAruldsdrol, hogy a beny0jtott anyagdt,
szem6lyes adatait a vonatkozo jogszab6lyok 6s a Nyfregyhdzi Egyetem
hat6lyos SzMSz-e szerint erre jogosult testuletek 6s szem6lyek
megismerhetik, illetve hogy a benyrijtott anyagdban foglalt szem6lyes
adatainak az eliar1ssal osszeftigg6sben szuks6ges kezel6s6hezhozzdjarul,.

' Ktils6 jelentkez6 eset6n saj6t n6vre megcimzett, felb6lyegzett olyan m6retu
vdlaszborit6k, amelyben a benyfjtott anyag visszakuldhet6.o { pillydrzatot postai fton 1 eredeti 6s 1 mdsolati p6lddnyban a Nyiregyhazi
Egyetem rektordnak cimezve (Nyiregyhazi Egyetem , 4400 Nyiregyhdza,
Sost6i ut 31/8.) k6rjLik megkrildeni. Kerjuk tovdbbd a borit6kon feltrintetni a
pitly1zat) adatbdzisban szerepl6 azonosit6 szdmot: HP1462-112018., valamint
a munkakor megnevez6s6t: tandrseg6d.

A mu nkakiir betiilthet6s6g6nek id6pontja:

A munkakor legkordbban 2019. februdr 1. napjat6r torthet6 be.

A pitlyitzat benyfjt6siinak hat6ridej e: 2019. januilr 2.

A palydrzati kiir6ssal kapcsolatosan tovdbbi informdci6t Halkon6 dr. Rudolf Eva nyfjt, a
+36-42-599-400 | 2029 -os telefonszdmon.



A pirly irzatok benyfjt6s6nak m6dja :- : postai fton,-a pitlyAzatnak a Nyiregyhdzi Egyetem cim6re tort6n6

megkutd6s6vei (4400 Nyiregyh6za, S6st6i 0t 31/8. ). K6rjuk a bori]6k91

feltrintetni a piiyitzati adatb6zisban szerepl6 azonosit6 szdmot HP1462-

112018. , valamint a munkakor megnevez6s6t: tan6rseg6d.

A pillyAzat elbir6l5sdnak m6dia, rendje:

A 2011. 6vi CCIV. tv. a nemzeti fels6oktatdsrol, valamint a Nyiregyhdzi Egyetem

hatd lyos Szervezeti 6s m fi kod6si szabllyzatdna k rend el kez6sei szeri nt.

A, pitlyitzat elbir6l6s6nak hat6ridej e= 2019. janudr 31 .

A pirlyitzati kiir6s tovdbbi kozz6t6tel6nek helye, ideie:

. www.nye.hu - 2018. december 18.
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