Szegedi Tudományegyetem
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Magyar Nyelvi és Irodalmi Intézet Általános Nyelvészeti Tanszék

adjunktus
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Csongrád megye, 6722 Szeged, Egyetem utca 2.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A kinevezendő adjunktus feladata lesz elsősorban a Társalgáselemzés,
Diskurzuselemzés, A nyelvleírás alapjai, Nyelvészeti gyakorlatok, Statisztikai
módszerek a nyelvtudományban, tárgyak oktatása, valamint gyakorlatok vezetése
elméleti nyelvészet mesterszakos, magyar alapszak nyelvtechnológia specializácós,
magyartanár szakos, kommunikáció alap- és mesterszakos hallgatók számára.
Feladata továbbá az SZTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola Elméleti Nyelvészet
Programjában oktatás és témakiírás a Pragmatika orientációban, az Általános
Nyelvészeti Tanszék kutatómunkájában való aktív közreműködés, valamint az
adminisztratív, oktatásszervezési és kutatásszervezési ügyek intézésében való
részvétel.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•

Egyetem, A munkakör betöltésének feltételei: angol nyelv és irodalom szakos
bölcsész és tanár, magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár,
valamint elméleti nyelvészet speciális képzés szakos egyetemi végzettség;
minimum 3 éves felsőoktatási gyakorlat és PhD fokozat a nyelvtudomány
tudományterületről, angol nyelvből felsőfokú, német nyelvből középfokú
nyelvvizsga-bizonyítvánnyal, illetve egyetemi diplomával igazolt nyelvtudás,
élénk hazai és nemzetközi publikációs tevékenység. A pályázat elbírálásánál
előnyt jelent elméleti nyelvészeti kutatócsoportban szerzett legalább öt éves
kutatói tapasztalat, rangos nemzetközi publikációk.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
•
•

a dékánnak címezve a pályázó válasza a pályázati kiírásban foglalt
feladatokra és elvárásokra,
dékáni hatáskörbe tartozókra vonatkozó, kitöltött szakmai adatlap (Dékáni
Hivatalból kérhető, illetve letölthető az SZTE honlapjáról: http://www.uszeged.hu/munkatarsainknak/humanpolitikai-jogi/letoltheto-adatlapok),
részletes szakmai önéletrajz,

•
•
•

•
•
•

teljes publikációs jegyzék;
végzettség, szakképzettség, idegennyelvtudást tanúsító okiratok másolata,
tudományos fokozat megszerzését igazoló oklevél másolata,
három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a bűnügyi
nyilvántartási rendszer adatai alapján annak igazolására, hogy büntetlen
előéletű, nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás és közügyektől
eltiltás hatálya alatt;
minden olyan dokumentum és irat másolata, amelyet a pályázó a pályázat
elbírálása szempontjából fontosnak tart;
nyilatkozat arról, hogy a digitális másolat tartalma minden tekintetben
megegyezik a papíralapon benyújtott eredeti példánnyal;
hozzájáruló nyilatkozat 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 munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2020. február 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 5.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő
megküldésével (6722 Szeged, Egyetem utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni
a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-194/2019 , valamint a
munkakör megnevezését: adjunktus.
• Személyesen: SZTE BTK Dékáni Hivatal, Csongrád megye, 6722 Szeged,
Egyetem utca 2. .
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 16.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•

SZTE honlapja - 2019. november 5.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázónak meg kell felelnie a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV.
törvényben, a Szegedi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában,
valamint
Foglalkoztatási
követelményrendszerében
rögzített,
az
adjunktus
alkalmazására vonatkozó feltételeknek. Az adjunktusi pályázatot a Szegedi
Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Dékáni Hivatalába (6722
Szeged, Egyetem u. 2.) kell benyújtani személyesen vagy postai úton 1 nyomtatott
eredeti példányban, valamint CD-ROM vagy DVD-ROM adathordozón rögzített, 1
digitális másolati példányban. (Technikai paraméterek: PDF formátumú fájlok, mely
összességében nem lehet nagyobb 15 MB-nál; a file elnevezése nem tartalmazhat az
angol ABC 26 karakterén, számok, aláhúzás és ponton kívül más jelet.) A pályázat
formai feltételeiről a 62/544-039-es telefonszámon kérhető felvilágosítás.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.u-szeged.hu
honlapon szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. november 5.
A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a
munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért
a pályázatot kiíró szerv felel.

Nyomtatás

