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Semmelweis Egyetem 
Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet 

 
pályázatot hirdet 

 
adjunktus 

 
munkakör betöltésére. 

 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
 
Foglalkoztatás jellege: 
 
Teljes munkaidő 
 
A munkavégzés helye: 
 
Budapest, 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. 
 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
 
Színvonalas elméleti és gyakorlati oktatás biztosítása magyar, angol és/vagy német 
nyelven. Kutatási területén nemzetközi színvonalú munka végzése, és annak 
finanszírozása pályázati forrásokból. Kísérleti eredményeiből kongresszusi előadás tartása 
hazai és nemzetközi fórumokon. Eredményeinek publikálása nemzetközi, magas impakt 
faktorú folyóiratokban. 
 
Illetmény és juttatások: 
 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
 
Pályázati feltételek: 
 
• egyetem 
• általános orvosi diploma 
• tudományos fokozat (PhD) 



 

 

• angol és/vagy német középfokú nyelvvizsga 
• 3 éves egyetemi oktatói tapasztalat, gyakorlat 
• 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 
• jó szintű előadói és szervezőképesség, megbízhatóság, színvonalas oktatás iránti 

elkötelezettség 
 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
 
• jártasság az egész állaton végzett in vivo farmakológiai vizsgálatokban 
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
 
• szakmai önéletrajz 
• diploma másolat 
• tudományos fokozat és nyelvvizsga bizonyítvány másolata 
• pedagógiai tanfolyam elvégzéséről szóló igazolás, (amennyiben a jelölt nem 

végezte el a pedagógiai tanfolyamot abban az esetben egy szándéknyilatkozatot 
kell tennie, hogy a soron következő tanfolyamot elvégzi.) 

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

• az MTMT rendszeréből kinyomtatott tudományos lista és tudománymetriai táblázat 
 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a Farmakológiai és 
Farmakoterápiás Intézet titkársága nyújt (06/1/459-1500/56270). 
 
A pályázatok benyújtásának módja: 
 
• Postai úton, a pályázatnak a Semmelweis Egyetem Farmakológiai és 

Farmakoterápiás Intézet címére történő megküldésével (1085 Budapest, Üllői út 
26.; 1428 Bp. Pf. 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni: adjunktus. 


