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MUNKAKÖRBE TARTOZÓ LÉNYEGES FELADATOK
Az adjunktus feladata a tanszéki munka részeként elsődlegesen a Nemzetközi magánjog és a
Nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga tantárgy, valamint a Nemzetközi Magánjogi Tanszék
által oktatott tárgyak körében előadások és szemináriumok, valamint saját fakultatív
kollégium(ok) oktatása, megtartása. További feladata, hogy rész vegyen a tantárgyak
korszerűsítésben, jegyzetírásban, továbbá aktívan be kell kapcsolódnia a tanszéki
kutatómunkába. A kutatási eredményeit publikálni kell. Feladatai közé tartozik még a tanszéki
tehetséggondozásban való részvétel, irányítson tudományos diákköri és szakdolgozati témákat.

ELVÁRÁSOK
A pályázónak rendelkeznie kell állam-és jogtudományi egyetemi diplomával, szakirányú PhDfokozattal, felsőfokú angol nyelvvizsgával, legalább 3 éves szakmai gyakorlattal, angol nyelvű
oktatási tapasztalattal (nemzetközi magánjog/és vagy nemzetközi gazdasági kapcsolatok).
További felsőfokú nyelvismeret előnyt jelent.
A pályázónak meg kell felelnie a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, a
Szegedi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Rendjében, valamint Foglalkoztatási
követelményrendszerében rögzített, az adjunktus alkalmazására vonatkozó feltételeknek.

JELENTKEZÉS ADATAI
A pályázó által a pályázathoz csatolandó iratok, igazolások felsorolása:
-

-

-

-

pályázó válaszát a pályázati kiírásban foglaltakra,
részletes szakmai önéletrajzot,
dékáni hatáskörbe tartozókra vonatkozó, kitöltött szakmai adatlapot (Dékáni Hivatalból
kérhető,
illetve
letölthető
az
SZTE
honlapjáról:
http://www.uszeged.hu/munkatarsainknak/humanpolitikai-jogi/letoltheto-adatlapok),
végzettséget, szakképzettséget, idegennyelvtudást tanúsító okiratok másolatát,
tudományos fokozat megszerzését igazoló oklevél másolatát vagy doktori képzés
megkezdését tanúsító igazolás másolatát,
a bűnügyi nyilvántartási rendszer adatai alapján három hónapnál nem régebbi hatósági
erkölcsi bizonyítvány másolatát annak igazolására, hogy büntetlen előéletű, és nem áll
foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt (Nftv. 24. § (5)),
publikációs jegyzéket,
minden olyan dokumentum, irat másolatát, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása
szempontjából fontosnak tart,
hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
anyagát a vonatkozó jogszabályok és az SZMSZ szerint erre jogosult bizottságok és
testületek megismerhetik.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. december 18.
Pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot személyesen kell benyújtani az SZTE ÁJTK Dékáni Hivatalába (6720 Szeged
Tisza Lajos krt. 54. 106/3. iroda), 1 eredeti és 1 papír alapú másolati, továbbá 1 elektronikus
példányban CD-ROM vagy DVD-ROM vagy pendrive adathordozón.
Kapcsolattartó: A pályázat formai feltételeiről előzetesen egyeztetett időpontban
(telefonszám: 62/544-206), a Dékáni Hivatalban kérhető felvilágosítás.
Kérjük, a borítékon és a pályázaton tüntessék fel a pályázati adatbázisban szereplő, azonosító
számot: 4-167/2022.
Közzététel helye és ideje: 2022. november 18.
A pályázat elbírálásának tervezett határideje: 2023. január 20.
https://u-szeged.hu/egyetemi-faliujsag/palyazatok-egyetemi
https://kozigallas.gov.hu/ (a Miniszterelnöki Kormányiroda közszolgálati állásportálja – NKI)
A munkáltató honlapjának címe: https://u-szeged.hu/
Prof. Dr. Görög Márta s.k.
dékán

