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A kiizalkalmazotti jogviszony idStartama:

hat6r ozatla n i d ej il koza I ka I m azotti j o gvi szo n y

Foglal koztatf s jel lege :

Teljes munkaidd

A munkav6gz6s helye:

Szabolcs-Szatm6r-Bereg megye, 4400 Nyiregyh6za, S6st6i ut 311B.

A munkakorbe tartoz6, illetve a vezet6i megbizdssal jdr6 l6nyeges feladatok:

r A mez6gazdas6gi m6rnoki alapszakon 6s a mez6gazdas6gi felscioktatdsi

szakklpz6sben az Agrok6mia, Agrometeorologia 6s vizgazdAlkod6s, Talajtan,

Mez6gazdasdgi mikrobiologia, Mez6gazdasdgi 6llattan, Term6kfeldolgozds tantdrgyak,
valamint a mezlgazdas6gi 6s 6lelmiszeripari g6p6szm6rnoki alapszakon az
Elelmiszeripari atapismeretek tantdrgyak oktatdsa. tr Tantdrgyfelelosi teend6k ell6tdsa,
tantdrgyi tematikdk 6s kovetelm6nyrendszerek kidolgozdsa. f Szakdolgozati
t6majavaslatok kiir6sa, t6mavdlaszt6s eset6n a szakdolgozatok elk6szit6s6ben
konzulensi feladatok ell5t6sa, valamint a szakdolgozatok ved6s6ben val6 r6szv6tel. n

Aktfv r6szv6tel a tansz6ken folyo oktatdsi, valamint kutat6s-fejleszt6si
tev6kenys6gekben, es azok megvalosit6sdban. f R6szv6tel a tansz6ken folyo
oktatdsfejlesztci munk6kban, jegyzetek osszeSllitds6ban.



llletm6ny 6s juttat6sok:

Az illetm6ny megallapitasara 6s a juttatdsokra a "Kdzalkalmazottak jog6ll6s6r6l sz6l6,,
1992. evi XXX|ll. torv6ny rendelkezesef azir6nyad6k.

I

PSlyflzati felt6telek:

. Egyetem,
' Szakirdny0, 6lelmiszer-minclsegbiztosit6 agr6rm6rnoki egyetemi v6gzetts6g.. Doktori fokozat.
' Legalebb 4 6ves eredm6nyes fels6oktatdsi vagy szakmai gyakorlat.
' A sajat kutatdsi eredm6nyeket dokumentalo onall6 puOlikacio, illet6leg errcil

hazai tudom6nyos konferencidn tartott el6adds, tovdbbd elm6leti vagy
gyakorlati jegyzet, illetve jegyzetr6szlet.. Buntetlen el66let, cselekvdk6pess6g.

A pfllyitzat r6szek6nt benyrijtando iratok, igazol6sok:

. Jelentkez6s a p1lylzati kifr6sban foglaltakra.
' R6szletes szakmai 6n6letrajz, publik6cios tev6kenysdg ismertet6se.
' Egyetemi oklev6l, PhD 6s egy6b szakmai k6pesit6st igazol6 okirat mdsolata.. Nyelvvizsgabizonyitvdnymdsolata.
' Ktils6 jelentkez6 eset6n fenti dokumentumok kozjegyz6 6ltal hitelesitett

m6solata.
' Kuls6 jelentkez6 eset6n 3 honapnSl nem r6gebbi hat6sdgi erkolcsi

bizonyitvdny.r \lyilatkozat a jelentkezS hozzdjarul6s5rol, hogy a benydjtott anyag6t,
szem6lyes adatait a vonatkozo jogszabSlyok 6s a Nylregyfrdzi Egyetem
hat6lyos SzMSz-e szerint erre jogosult szem6lyek, testtlletek megismeihetik,
illetve hogy a benytijtott anyagdban foglalt szem6lyes adatainak iz eljdrdssal
osszefu g g 6s be n szti ks6g es keze | 6s 6hez hozzalilrul.

' Kt"ils6 jelentkez6 eset6n saj6t n6vre megcimzett, felb6lyegzett olyan m6retU
vSlaszborit6k, amelyben a beny0jtott anyag visszakrildhetci.r fi pfllyazatot postai uton 1 eredeti 6s 1 mdsolati p6lddnyban a Nyiregyhazt
Egyetem rektorSnak cimezve (Nyiregyhazi Egyetem , 4400 Nyiregyhaza,
S6st6i 

'lt 
311B.) k6rjrik megktildeni. K6rjrik tovSbbd a borit6kon felttintetni a

palyAzati adatbdzisban szerepl6 azonosito sz6mot: HP/463-1 t2018., valamint
a munkakdr megnevez6s6t: adjunktus.

A m u n kakiir betiilthet5s6g6nek id6pontja:

A munkakor legkor6bban 2a19. febru6r 1. napj6tor torthet6 be.

A, pitlyirzat benyfjtiisdnak hatiiridej e: 201g. januAr 2.



A pitlyitzati kiir6ssal kapcsolatosan tovdbbi informdci6t Halkon6 dr. Rudolf Eva nyujt, a
+3642-599-400 | 2029 -os telefon szd mon.

A pitly itzatok benyfjtSs6nak m 6dja :
. Postai 0ton, a p1lyAzatnak a Nyiregyh6zi Egyetem cim6re torten6

megktild6s6vel (4400 Nyiregyhdza, S6st6i 0t 31/8. ). K6rjuk a borlt6kon
feltuntetni a pilydzati adatbdzisban szerepl6 azonosito sz6mot: HP/463-
112018. , valamint a munkakor megnevez6s6t: adjunktus.

A pirlyitzat elbirSl6s6nak m6dja, rendje:

A 2011. 6vi CCIV. tv. a nemzeti fels6oktat6sr6l, valamint a Nyiregyhdzi Egyetem
hatd lyos Szervezeti 6s m ii kodesi szab6lyzat6 na k rendel kez6sei sze ri nt.

A pitlyitzat elbirSlfs6nak hatriridej e= 2019. janu6r 31 .

A pitlyirzati kiirSs tov6bbi kiizz6t6tel6nek helye, ideje:

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


