Semmelweis Egyetem
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Semmelweis Egyetem, Fogorvostudományi Kar
Arc-, Állcsont-, Szájsebészeti és Fogászati Klinika

Tanársegéd
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Budapest, 1085 , Mária utca 52.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
• oktatómunkát végez; • gyakorlatokat, szemináriumot vezet, • szükség esetén az általa
művelt speciális területen előadásokat tart, • a hallgatók felkészítését szolgáló előadás,
szeminárium, gyakorlat, konzultáció megtartása, • rendszeresen folytat kutatást, •
eredményeit folyamatosan publikálja, • első szerzős közleményeket jelentet meg; •
szakterületén bekapcsolódik a nemzetközi tudományos életbe, • klinikai területen
gyógyító munkát végez, • részt vesz a klinika ügyeleti ellátásában,
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,

•
•
•
•
•
•

Legalább egy nyelvből "C" típusú nyelvvizsga és egy második nyelvből "A"
típusú nyelvvizsga
Dento-alveoláris szakvizsga
5 éves klinikai gyakorlat
Doktori képzés megkezdése
Büntetlen előélet és cselekvőképesség
Klinikai munka ismerete

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• PhD hallgatóként doktori munkájának megírása
Elvárt kompetenciák:
•
•

Képes idegen nyelvű és magyar előadások tartására (graduálisan és
posztgraduálisan),
Publikálásra való képesség,

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.
Igazolás a Doktori Iskolából a képzés megkezdéséről
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
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. december 17.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Elektronikus úton az ügyintéző részére a palyazat.human@semmelweisuniv.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•

http://semmelweis.hu/human/category/karrier/

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:
117254/FOSZB/2019
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://semmelweis.hu
honlapon szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. november 18.
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

