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Semmelweis Egyetem,  

Városmajori Szív -és Érgyógyászati Klinika, Kardiológiai Tanszék, Szívsebészeti 

Tanszéki Csoportja 

pályázatot hirdet  

adjunktus 

munkakör betöltésére.  

A jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű munkajogviszony, 3 hónap próbaidő 
 
Foglalkoztatás jellege: 

teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 

1122 Budapest, Városmajor utca 68. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 
 

Részvétel az oktatásban (előadások és gyakorlatok tartása, vizsgáztatás, TDK 

hallgatók) angol és német nyelven is, ambuláns és műtéti tevékenység, ügyelet 

ellátása. A magyar, angol és német tanulmányi felelősi feladatok ellátása. 

 
Pályázati feltételek: 

• Mesterfokozat és szakképzettség  
• Szívsebészet szakvizsga 

 Doktori fokozat 

 Legalább egy világnyelv aktív ismerete 

 Angol és német nyelvvizsga 

 Egyetemi oktatói tapasztalat 

 Ms Office, MedSol, EESZT, cordb rendszerek használata  

 Szívtranszplantációban és aorta sebészetben való átlagon felüli jártasság 

 Legalább 5 éves tagság a Magyar Szívsebészeti Társaságban, a Magyar 
Kardiológusok Társaságában és a Magyar Transzplantációs Társaságban, az 
Európai Kardiológus, valamint a Szív- és Mellkassebészeti Társaságban, illetve 
rendszeres publikációs tevékenység 

 Elismert és dokumentált tudományos munkásságot képes felmutatni szakmai 
folyóiratokban megjelentetett elsőszerzős közlemények és nemzetközi 
kongresszuson elhangzott előadások dokumentálásával 

• Büntetlen előélet és cselekvőképesség  
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
 

 Szakmai önéletrajz 

 Nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázatban szereplő adatokat a 

jogszabályokban és Szervezeti és Működési Szabályzatban felhatalmazott 

személyek, testületek megismerhessék 

 Végzettséget és/vagy képzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok  
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 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) 

 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. 

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

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 18. 

A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton a palyazat.human@semmelweis-
univ.hu hu e-mail címen keresztül 

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. július 3. 
 
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
 
Kérjük, a pályázatban tüntesse fel a hivatkozási számot.  
Hivatkozási szám: 522441/GFIVGÜI/2022. 
A munkáltató fenntartja magának a visszavonás, valamint a pályázati eljárás eredménytelenné 
nyilvánításának jogát. 
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.semmelweis.hu honlapon 
szerezhet. 
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