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Semmelweis Egyetem
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Semmelweis Egyetem, Egészségtudományi Kar
Alkalmazott Egészségtudományi Intézet  Dietetika és Táplálkozástudományi
Tanszék

Adjunktus
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Budapest, 1088 , Vas utca 17.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
 Magas színvonalú elméleti és gyakorlati oktatómunka.  Részvétel az oktatónevelő
(pl. gyakorlatvezetés, tantermi előadás, TDK nevelőmunka, továbbképzés) és
tudományos munkában.  Dietetikusok (BSc) és táplálkozástudományi szakemberek
(MSc) képzése.  Klinikai dietetika és orvostudomány, Klinikai ismeretek tantárgyak
elméleti és gyakorlati oktatása. Ezen tantárgyakhoz kapcsolódóan vizsgáztatás,
tananyagfejlesztés, oktatási anyagok készítése, tankönyv és jegyzetírás. 
Szakdolgozatok, diplomamunkák témavezetése, opponálása.  Részvétel az MSc
felvételi eljárásban, valamint a BSc záróvizsga bizottsági tagságban, részvétel a
továbbképzésekben és az idegen nyelvű képzésben.  A hallgatók kutatómunkájának
segítése TDK témavezetőként.  Részvétel a tanszék kutatómunkájában,
pályázataiban.  Részvétel a hazai és külföldi szakmai közéletben, hazai és külföldi
konferenciákon előadás tartása, rendszeres publikációs tevékenység hazai és külföldi
szakmai folyóiratokban.
Illetmény és juttatások:
http://admin.kozigallas.gov.hu/pages/KJTKozzetetel.aspx?ID=298896
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Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló"
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Egyetem, mesterfokozat és szakképzettség,
Büntetlen előélet és cselekvőképesség
Doktori fokozat
Legalább 2 év szakmai gyakorlat
Egyetemi oktatói tapasztalat
Legalább egy világnyelv aktív ismerete
elismert és dokumentált tudományos munkásságot képes felmutatni rangos
hazai és nemzetközi folyóiratokban megjelentetett elsőszerzős közlemények
publikálásával és nemzetközi kongresszusokon elhangzott előadások
dokumentálásával
Büntetlen előélet és cselekvőképesség
Élelmiszermérnök, dietetikus, számviteli szakértő végzettség
Mérlegképes könyvelő képesítés
Legalább "C" típusú nyelvvizsga angol nyelvből
MS Office felhasználói szintű ismerete
Nutricomp, Quadrobyte programok ismerete
Neptun és Amira rendszer ismerete

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Legalább 10 év közétkeztetésben eltöltött szakmai tapasztalat
•
Legalább 5 év Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Karon szerzett
oktatói tapasztalat
Elvárt kompetenciák:
• Oktatási készség,
• Jó kommunikációs készség,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Önéletrajz
• Végzettséget és/vagy képzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok
•
az MTMT rendszeréből kinyomtatott tudományos lista és tudománymetriai
táblázat (az Egyetem Központi Könyvtára által hitelesítve)
•
a Központi Könyvtárnak 10 munkanapra van szüksége a hitelesítés
elvégzésére, mely időt kérünk figyelembe venni a felterjesztések
Emberierőforrásgazdálkodási Főigazgatóságra történő megküldéskor
• "Kérdőív az adjunktusi, tudományos főmunkatársi kinevezések elbírálásához"
c. adatlap (beszerezhető az Egyetem Emberierőforrásgazdálkodási
Főigazgatóságánál, vagy letölthető a http://semmelweis.hu/human honlapról)
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
http://admin.kozigallas.gov.hu/pages/KJTKozzetetel.aspx?ID=298896
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A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 13.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Elektronikus úton az ügyintéző részére a palyazat.human@semmelweis
univ.hu Email címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 28.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• http://semmelweis.hu/human/category/karrier/  2017. március 14.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A Semmelweis Egyetem valamennyi szervezeti egységben a próbaidő mértéke 4
hónap. Kérjük, a pályázatban tüntesse fel a hivatkozási számot. Hivatkozási szám:
21458/EFFGH/2017.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://semmelweis.hu
honlapon szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. március 14.
A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás
a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak
tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Nyomtatás
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