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A ktizalkalmazotti jogviszony id5tartama :

hatdr ozatla n i d ej ti koza I ka I m azotti j ogvi szo n y

Fog lalkoztatds jel lege :

Teljes munkaidd

A munkav6gz6s helye:

Szabolcs-Szatm6r-Bereg megye, 4400 Nyiregyhdza, Sost6i tit 31/8.

A munkakorbe tartoz6, iltetve a vezet6i megbizissal j6r6 l6nyeges feladatok:

I Atl6tika, Testnevel6s 6s n6pi jdt6kok, Testnevel6s tantdrgy-pedagogia, Testnevel6s

tanitds 6s m6dszerlan, Vizitdbor 6s Blokkszemindrium tantdrgyak oktat6sa nappali 6s

levelez6 tagozaton. n Tantdrgyfelel6si teend6k ell5t6sa, tantdrgyi tematikdrk 6s

kovetelm6nyrendszerek kidolgozdsa. ! Szakdolgozati t6majavaslatok ki[r6sa,

t6mav6laszt6s eset6n a szakdolgozatok elk6szit6s6ben konzulensi feladatok ell6tdsa,

valamint a szakdolgozatok v6d6s6ben val6 r6szv6tel. I R6szv6tel a hazai 6s

nemzetkozi tudomanyos dletben, melyen a sporttudomdnyi, valamint nevel6studom6nyi

teruletet k6pviseli. J Az. oktat6s 6s kutat6s magas szinvonalu ellatdsAhoz szuks6ges

hazai 6s nemzetkozi kapcsolatok fejleszt6se, 5pol6sa. f Ondllo kutat6munka v6gz6se,

kutatdsi eredm6nyeinek publikalasa (az MTMT-adatb6zisban szereplo publikdci6kkal

al6tdmasztja kutatdsi ered menyeit).



Az illetm6ny megdllapitas6ra 6s a ju
1992. evi XXX!ll. torv6ny rendelkez6s

llletm6ny 6s j uttatdsok:

tdsokra a "K6zalkarmazottak jogailasdr6r szolo"
az irAnyadok.

P6ly6zati felt6tetek:

. Egyetem,

. Szakirdny0 egyetemi v6gzetts6g.. Doktori fokozat.
' Legalebb 4 6ves eredm6nyes fels6oktatdsi vagy szakmai gyakorlat.
' A sajat kutatdsi eredm6nyeket dokumentalO onallo publikaci6, illet6leg err6lhazat tudomdnyos konferencidn tartott el6adds, iovdbbd elm6leti vagy

gyakorlati jegyzet, illetve jegyzetr6szlet.
. Brintetlen el66let, cselekvcik6pess6g.

A palyazat r6szek6nt beny(jtand6 iratok, igazol6sok:

. Jelentkez6s a p1lylzati kiirdsban foglaltakra.
' R6szletes szakmai on6letralz, publik6cios tev6kenys6g ismertet6se.
' Egyetemi oklev6l, PhD 6s egy6b szakmai k6pesit6st igazol6 okirat mdsolata.. Nyelwizsgabizonyitv6nym6solata.
' KtilsS jelentkezo eset6n fenti dokumentumok k6zje gyz6 6ltal hitelesitett

. 
mdsolata.

Ktilsci jelentkez6 eset6n 3 honapn6l nem r6gebbi hatosdgi erkolcsi
bizonyitvdny.

' Nyilatkozatot a p1ly1zo hozz6l6rul5s6r6l, hogy a pdiy1zati anyagdt, szem6lyes
adatait a vonatkoz6 jogszab6lyok 6s a Nyiregyhazi Egyetem naiaryos SzMSz-
e szerint erre jogosult testtiletek 6s szem6lyek megismerhetik, illetve hogy a
pitlyAzati anyagdban foglalt szem6lyes adatainak a palyazati eljarassal
osszefti g g 6s be n szti ks6 g es keze I 6s 6hez hozzalarul .

' Kuls6 jelentkez6 eset6n sajdt n6vre megcimzett, felb6lyegzett olyan m6retfi
v6laszborit6k, amelyben a benyrijtott anyag visszakuldhet6.r fi pillyazatot postai tton 1 eredeti es 1 mdsolati p6lddnyban a Nyireg yhitzi
Egyetem rektordnak cimezve (Nyiregyhazi Egyetem, 4+00 lrtyiregyrraza,
S6st6i ut 31/B.) k6rjtik megkrildeni. K6rjrik tovan-Oa a borit6kon fbltrintetni a
palyilzati adatbdzisban szerepl6 azonosito szdmot: HP1464-11201g., valamint
a munkakor megnevez6s6t: adjunktus.

A munkak<ir bet<ilthet6s6g6nek id6pontja:

A munkak6r legkordbban 2019. februdr 1. napjat6l tolthet6 be.

A pitlyitzat benyrijtiisdnak hatdridej e= 201g. januar 2.



A pAlyitzati kiirassal kapcsolatosan tov6bbi informdciot Halkon6 dr. Rudolf Eva ny0jt, a

+3642-599-40A I 2029 -os telefonszdmon.

A pitly irzatok beny(jt6s6n ak m6dja :

. postai ut6n,-a p1lyilzatnaka Nyiregyhitzi Egyetem cfm6re torteno

megkritd6s6vei 1i+OO Nyiregyhdza, S6st6i ut 31/8. ). K6rjtik a bor!6k9n

feltuntetni a piiyitzati adatb6zisban szerepl6 azonosit6 sz6mot: HP1464-

1t2018. , valamint a munkakor megnevez6s6t: adjunktus.

A pitlyitzat elbir6l6sdnak m6dia, rendje:

A 2011. 6vi CCIV. tv. a nemzeti fels6oktat6sr6l, valamint a Nyiregyhdzi Egyetem

hat6lyos Szervezeti 6s m fi kodesi szab6lyzat6 na k rend el kez6sei szeri nt.

A pitlyitzat elbir6l6s6nak hatdrideie: 2019. janudr 31.

A pitlyitzati ki(ris tov6bbi kozz6t6tel6nek helye, ideie:

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


