
Semmelweis Egyetem

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

pályázatot hirdet

Semmelweis Egyetem, Gyógyszerésztudományi Kar 
Gyógyszerhatástani Intézet

 
Adjunktus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1089 , Nagyvárad tér 4.

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

Oktatás: Pályázó fő feladatai a gyógyszerhatástan és gyógyszeres terápia tantárgyak
német nyelvű oktatása, vizsgáztatás, szakdolgozat vezetés, részvétel az Intézet
posztgraduális (PhD, szakgyógyszerész) oktatási tevékenységében. Kutatás: az Intézet
fő kutatási területein (központi idegrendszeri betegségek
patofiziológiája/farmakológiája) való önálló kutatói- és magas színvonalú publikációs
tevékenység, TDK/PhD hallgatók jövőbeli vezetése, kutatói pályázatok írása, az Intézet
kutatócsoportjainak kutatásaiban történő részvétel.

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,



•         Okleveles gyógyszerész végzettség
•         PhD fokozat megléte
•         Aktív publikációs tevékenység az Intézet fő kutatási témáinak (pszichiátriai

genomika, -transzkriptomika, -genetika, -farmakológia) területén
•         Szükséges a gyógyszerhatástan és kapcsolódó tantárgyak oktatásban

megszerzett több évi (előadás és gyakorlatok tartása) tapasztalat, aktív
TDK/szakdolgozat témavezetés

•         Államilag elismert angol komplex felsőfokú nyelvvizsga, vagy ezen a nyelven
íródott első szerzős közlemények/doktori disszertáció

•         Német komplex felsőfokú nyelvvizsga, vagy ezen a nyelven íródott első
szerzős közlemények/doktori disszertáció

•         Nem magyar állampolgárságú pályázó esetén felsőfokú magyar nyelvtudás
szükséges

•         Legalább 2 év szakmai gyakorlat
•         Büntetlen előélet és cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•         Olyan tudományos fokozat, amelynek témája pszichiátriai genomika,

farmakogenomika
•         Magas tudománymetriai teljesítmény (kumulatív IF: 40 feletti), kutatócsoporti

tagság, valamint ha a pályázó jelenleg aktív tudományos pályázattal (pl.
ÚNKP, OTKA) rendelkezik

•         Posztgraduális (szakgyógyszerész, PhD) képzésben való részvétel
•         MS Office és Windows programok készség szintű alkalmazása
•         Jelenlegi genomikai elemzésekben használt R statisztikai program ismerete

Elvárt kompetenciák:

•         Rugalmas problémamegoldás,
•         Megbízhatóság,
•         Fejlett kommunikációs készség,
•         Csapatmunkára való készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Önéletrajz
•         Végzettséget és/vagy képzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok
•         Nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázatban szereplő adatokat

a jogszabályokban és Szervezeti és Működési Szabályzatban felhatalmazott
személyek, testületek megismerhessék

•         A pályázati feltételeknek való megfelelés igazolásához külföldön szerzett
oklevél, illetve bizonyítvány esetén szükség van annak honosítására,
elismerésére vagy egyenértékűsítésére.

•         A külföldön szerzett bizonyítvány, oklevél elismerése, honosítása,
egyenértékűsítése esetén az eredeti okirat mellett a honosított, elismert vagy
egyenértékűsített okiratot is, vagy legalább az elismerési, honosítási vagy
egyenértékűsítési eljárás megindításáról szóló igazolást a pályázati kiírásban
megjelölt határidőben be kell nyújtani.



•         Az elismert, honosított vagy egyenértékűsített okiratot az eljárás
megindításának határidőben való igazolása esetén legkésőbb a pályázatban
megjelölt benyújtási határidő lejártát követő 60 napon belül kell benyújtani.

•         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
Emberierőforrás gazdálkodási Főigazgatóságra történő megküldéskor

•         "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

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 9.

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

univ.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         http://semmelweis.hu/human/category/karrier/ - 2018. február 8.

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:
14349/KEEGF/2018

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

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. február 8.

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


