
Semmelweis Egyetem

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

pályázatot hirdet

Semmelweis Egyetem, Egészségtudományi Kar 
Egészségfejlesztési és Klinikai Módszertani Intézet, Egészségtudományi Klinikai

Tanszék
  

Adjunktus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Budapest, 1088 , Vas utca 17.

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

Általános feladatok: Részt vesz a hallgatók képzésében (előadások, gyakorlatok,
konzultációk). A hallgatók részére választható tárgyakat hirdet és tart. Részt vesz a
tanszéki kutatásban, támogatja a hallgatók bevonását a kutató munkába. A tehetséges
hallgatók TDK munkáját támogatja. Tudásával hozzájárul új oktatási tematikák,
jegyzetek, egyéb oktatási segédanyagok elkészítéséhez. Tudásával hozzájárul a
tanszéki publikációs munkához. Tevékenységével hozzájárul a tanszék nemzetközi
szakmai kapcsolatainak fejlesztéséhez. Hozzájárul a tanszék hazai és nemzetközi
pályázatokon történő részvételéhez. Ellátandó feladatok: Alapképzéseken és
mesterképzéseken elméleti és gyakorlati oktatás mind a magyar mind az angol
nyelven. Szakdolgozati és TDK témavezetés Tantárgyi programok fejlesztése
Továbbképző tanfolyamok szervezése, pályázat írás

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, általános orvosi diploma,
•         Doktori fokozat megléte
•         Legalább 5 év szakmai gyakorlat kórházban és/vagy országos egészségügyi

intézményben
•         Egyetemi oktatói tapasztalat
•         Legalább egy világnyelv aktív ismerete
•         Elismert és dokumentált tudományos munkásság felmutatása lektorált hazai

és nemzetközi szakmai folyóiratokban megjelentetett közlemények könyvek,
könyvfejezetek és oktatási anyagok szerzősége és/vagy szerkesztése hazai
és nemzetközi kongresszusokon tartott prezentációk

•         Büntetlen előélet és cselekvőképesség
•         Angol és francia nyelvismeret

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•         Onkológiai szakképzettség és tapasztalat
•         Nemzetközi onkológiai licence vizsga
•         Angol felsőfokú nyelvvizsga, francia középfokú nyelvvizsga
•         Nemzetközi kapcsolatok kialakításában, bonyolításában és szervezésében

szerzett jártasság
•         Belgyógyászat/onkológiai szakorvos végzettség

Elvárt kompetenciák:

•         Alkalmas a tantárgyak önálló vezetésére, oktatására és vizsgáztatásra,

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: 2019. június 12.

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

univ.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         http://semmelweis.hu/human/category/karrier/ - 2019. május 14.

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:
18830-2/EFEGI/2019

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

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 14.

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


