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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:

Általános feladatok: Részvétel az oktató-nevelő (pl. gyakorlatvezetés, tantermi előadás,
TDK nevelőmunka, továbbképzés) és tudományos munkában. Ellátandó feladatok: Az
Alapozó Egészségtudományi Intézet Morfológiai és Fiziológiai Tanszéken az
Egészségtudományi Kar kétciklusú (BSc/MSc) képzésében teljes- és részidős
tagozatán tanévenkénti és tanrendi beosztás alapján az Anatómia tantárgy elméleti és
gyakorlati oktatása, valamint választható tantárgyak elméleti és gyakorlati oktatása a
magyar és angol nyelvű képzésben, évközi és vizsga előtti konzultációk tartása, a
hallgatók évközi számonkérése, vizsgáztatása félévkor és év végén kollokvium
formájában. Részvétel az általa oktatott tantárgyak tantárgyi kurrikulumának és az
oktatáshoz szükséges segédanyagok elkészítésében. TDK konzulensi feladatok
ellátása. Aktív közreműködés a Tanszék közéleti munkájában, valamint a Kart érintő
fejlesztési, szervezési és egyéb Kari Tanács vagy Vezetői testület által meghatározott
feladatok végrehajtásában. Szakterületéhez kapcsolódó tudományos kutatómunka
végzése, az eredmények publikálása.

Illetmény és juttatások:



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

•         Egyetem, mesterfokozat és szakképzettség,
•         Felhasználói szintű számítógépes ismeretek
•         Egyetemi oktatói tapasztalat
•         Általános orvosi/biológus/biológia tanári/biomérnök diploma
•         Legalább 2 év szakmai gyakorlat
•         Büntetlen előélet és cselekvőképesség
•         Angol nyelvből "C" típusú, középfokú nyelvvizsga
•         Doktori fokozat
•         elismert és dokumentált tudományos munkásságot képes felmutatni rangos

hazai és nemzetközi folyóiratokban megjelentetett elsőszerzős közlemények
publikálásával és nemzetközi kongresszusokon elhangzott előadások
dokumentálásával

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•         Felsőoktatásban szerzett oktatói és kutatói tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

•         Oktatási készség,
•         Jó szervezőkészség,
•         Magas színvonalú elméleti- és gyakorlati oktató- és kutató munka végzésére

képes,
•         Magas fokú szakmai igényesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázatban szereplő adatokat
a jogszabályokban és Szervezeti és Működési Szabályzatban felhatalmazott
személyek, testületek megismerhessék

•         a Központi Könyvtárnak 10 munkanapra van szüksége a hitelesítés
elvégzésére, mely időt kérünk figyelembe venni a felterjesztések
Emberierőforrás gazdálkodási Főigazgatóságra történő megküldéskor

•         Az MTMT rendszeréből kinyomtatott tudományos lista és tudománymetriai
táblázat (az Egyetem Központi Könyvtára által hitelesítve)

•         "Kérdőív az adjunktusi, tudományos főmunkatársi kinevezések elbírálásához"
c. adatlap (beszerezhető az Egyetem Emberierőforrás -gazdálkodási
Főigazgatóságánál, vagy letölthető a http://semmelweis.hu/human honlapról)

•         Továbbá minden olyan irat, amelyet a pályázó a pályázat szempontjából
fontosnak tart

•         Önéletrajz
•         Végzettséget és/vagy képzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.



A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 22.

A pályázatok benyújtásának módja:
•         Elektronikus úton az ügyintéző részére a palyazat.human@semmelweis-

univ.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         http://semmelweis.hu/human/category/karrier/ - 2017. július 23.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Semmelweis Egyetem valamennyi szervezeti egységében a próbaidő mértéke 4
hónap. Kérjük, a pályázatban tüntesse fel a hivatkozási számot. Hivatkozási szám:
58196-2/EFFGH/2017

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://semmelweis.hu
honlapon szerezhet.
 

 

Nyomtatás


