
Nyíregyházi Egyetem

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

pályázatot hirdet

Nyíregyházi Egyetem 
Környezettudományi Intézet

egyetemi tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- Oktatás a Környezettudományi Intézet alap- és mesterképzési szakjain. - Szakfelelősi és tantárgyfelelősi feladatok ellátása,
tananyagfejlesztés. - Rendszeres magyar és idegen nyelvű tudományos publikációs és előadói tevékenység. - Részvétel hazai és
nemzetközi alap- és alkalmazott kutatási pályázatokban. - Részvétel doktori iskolák munkájában, PhD hallgatók témavezetése. -
Részvétel intézeti kutatásokban és fejlesztésekben, az intézeti, egyetemi, hazai és nemzetközi közéletben, valamint szakmai
rendezvényeken. - A hallgatók tudományos diákköri tevékenységének segítése, szakdolgozatok témavezetői feladatainak ellátása.
- A tanársegédek tanulmányi, tudományos munkájának vezetése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az
irányadók.
                       
Pályázati feltételek:

•         PhD,
•         Szakirányú doktori fokozat.
•         Amennyiben magyar állampolgár, habilitáció vagy azzal egyenértékű nemzetközi felsőoktatási oktatói gyakorlat.
•         Az adott tudományterület olyan nemzetközileg elismert képviselője legyen, aki kiemelkedő tudományos kutatói

munkásságot fejt ki.
•         Színvonalas hazai és idegen nyelvű publikációk, szeminárium, előadás tartása.
•         Az oktatásban, kutatásban, kutatásszervezésben szerzett tapasztalatai alapján alkalmas legyen a hallgatók, a doktori

képzésben részt vevők, a tanársegédek tanulmányi, tudományos munkájának vezetésére.
•         Önálló kutatócsoport vezetésére való képesség, iskolateremtő tevékenység.
•         Szükséges felkészültség tantárgycsoport összefogásához, továbbá új tárgyak tananyagának önálló összeállításához,

valamint magas színvonalú előadások tartásához.
•         A szakterület gazdasági, társadalmi vonatkozásainak ismerete.
•         Büntetlen előélet. Cselekvőképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Az egyetemi tanári pályázatokkal kapcsolatos részletes tudnivalók a MAB honlapján – www.mab.hu – elérhetők.
•         A pályázatot feltétlenül az útmutatóban leírtak szerint kell összeállítani. Külön felhívjuk a figyelmet arra, hogy a

pályázó a tudományos publikációra vonatkozó adatokat tegye hozzáférhetővé a Magyar Tudományos Művek Tárában
(www.mtmt.hu), valamint, hogy a pályázati anyagokat kétoldalas nyomtatásban kell elkészíteni, folyamatosan
oldalszámozva, aláírva.

•         A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó jelenlegi munkahelyének, beosztásának megnevezését, besorolására
vonatkozó adatait.



•         Részletes – aláírt és dátummal ellátott - szakmai önéletrajzát: szakmai, illetőleg oktatói tudományos munkáját és
annak eredményeit, jelentősebb tanulmányútjait, konferenciákon való részvételeinek felsorolását, jövőre vonatkozó
terveit és a pályázati feltételekben előírt követelmények részletes leírását.

•         Publikációinak listáját – a MAB szakbizottságainak előírásai szerint.
•         A pályázathoz mellékelni kell az egyetemi szintű végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, habilitációt,

idegennyelv-tudást tanúsító okiratok hitelesített, külső pályázó esetén közjegyző által hitelesített másolatát.
•         Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt.
•         Nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázati anyagát, személyes adatait a vonatkozó jogszabályok és a

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

•         A pályázatot postai úton 4 magyar nyelvű és 3 angol nyelvű összefűzött példányban a Nyíregyházi Egyetem
rektorának címezve az Igazgatási és Humánpolitikai Központ részére kell benyújtani

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Halkóné dr. Rudolf Éva nyújt, a +36-42-599-400/2029 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•         Postai úton, a pályázatnak a Nyíregyházi Egyetem címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B.

). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HP/451-1/2019. , valamint a
munkakör megnevezését: egyetemi tanár.

•         Elektronikus úton rudolf.eva@nye.hu oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a Nyíregyházi Egyetem hatályos SzMSz-ének rendelkezései
szerint. A pályázatot elektronikusan és papír alapon is be kell nyújtani.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.nye.hu - 2019. november 15.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. november 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat
tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
 
 

Vissza Nyomtatás


