2017. 01. 30.

Megtekintés

A Soproni Egyetem Rektora
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
a Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar
Nemzetközi és Regionális Gazdaságtan Intézetébe

egyetemi tanár
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
GyőrMosonSopron megye, 9400 Sopron, Erzsébet utca 9.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
1. BSc., MSc, és osztatlan képzésben az alábbi tantárgyak gondozása és oktatása: 
Nemzetközi gazdaságtan;  Regionális gazdaságtan;  Általános közgazdaságtan; PhD.
képzésben az alábbi tantárgyak gondozása és oktatása:  Regionális egyenlőtlenség; 
Lokális gazdaságfejlesztés alapjai ; 2. Részvétel nemzetközi oktatási programokban. 3.
Tudományos diákköri témák irányítása. 4. Doktori témák irányítása. Tantárgyak
gondozása az Egyetem doktori iskoláiban, részvétel doktori szigorlaton, doktori
védésen a bizottság tagjaként vagy vezetőjeként. 4. Részvétel záróvizsgáztatásban,
diplomavédésen, a bizottság tagjaként vagy vezetőjeként. A kinevezendő egyetemi
tanár kutatási feladatai:  Aktív részvétel az Intézet kutatási programjainak
kidolgozásában és megvalósításában.  Aktív részvétel az Intézet hazai és nemzetközi
kutatási projektjeiben.  A fiatal oktatók/kutatók kutatási tevékenységének irányítása. 
Aktív kapcsolattartás a hazai és külföldi kutatási partnerekkel.  A kutatási eredmények
hazai és külföldi publikálása.
Illetmény és juttatások:
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Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló"
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Egyetem,
• Pályázati feltétel (SzMSz II. Foglalkoztatási követelményrendszer 19. § (1)):
• rendelkezzen legalább tíz éves felsőoktatásban, kutatásban szerzett szakmai
gyakorlattal,
• rendelkezzen PhD fokozattal és habilitált doktori címmel,
•
legyen alkalmas a hallgatók, a doktori képzésben résztvevők, a fiatal
oktatók/kutatók tanulmányi, tudományos munkájának vezetésére,
•
legyen tájékozott tudományterületének hazai és nemzetközi eredményeiről,
fejlessze tovább ezeket az ismereteket,
•
rendelkezzen hazai és nemzetközi szakmai elismertséggel, amit a hazai és
külföldi publikációk, szak és tankönyvek, a rájuk való hivatkozások, valamint a
hazai és nemzetközi konferenciákon történő részvétel bizonyítanak,
• legyen képes önálló kutatómunkára és kutatócsoport vezetésére,
• legyen képes idegen nyelven előadni és publikálni.
• A munkakör betöltéséhez szükséges feltétel meglétének igazolása az SzMSz
II. Foglalkoztatási követelményrendszer 19.§ (3) bekezdésben foglaltak szerint
történik.
• további feltétel: büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó (SZMSZ II. Foglalkoztatási
Követelményrendszer 39/B. § (2)):
személyi adatait, lakcímét,
jelenlegi munkahelyét, munkakörét, beosztását, munkavégzésre irányuló
egyéb jogviszonyait,
idegennyelvtudását,
szakmai tudományos tevékenységét, terveit,
hazai és nemzetközi tudományos, illetve szakmai szervezetekben végzett
eddigi munkáját,
tisztségeit, a nemzetközi tudományos életben való aktív részvételét.
A pályázathoz csatolni kell a pályázó (SZMSZ II. Foglalkoztatási
Követelményrendszer 39/B. § (3)):
szakmai önéletrajzát,
végzettségét, szakképzettségét, tudományos fokozatát, idegen nyelvtudását
tanúsító okiratok hiteles másolatát,
habilitációt tanúsító oklevelét,
fontosabb publikációk és tudományos munkák jegyzékét,
hazai és külföldi referenciái másolatait,
három hónapnál nem régebbi érvényes erkölcsi bizonyítványát,
személyi adatlapját, mely a nyme.hu oldalról letölthető.
arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez
hozzájárul.
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A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 17.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a A Soproni Egyetem Rektora címére történő
megküldésével (9400 Sopron, BajcsyZsilinszky utca 4. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SOELKK
egy.tanár , valamint a munkakör megnevezését: egyetemi tanár.
• Személyesen: Rektori Hivatal Titkársága, GyőrMosonSopron megye, 9400
Sopron, BajcsyZsilinszky utca 4. .
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat 1 eredeti, 5 papíralapú másolati, CDROM vagy DVDROM
adathordozón rögzített 1 digitális példányban, legfeljebb 2 db, egyenként 2 MBnál nem
nagyobb méretű fájlban kérjük. A digitális példányt PDF fájlba szerkesztve (képi forma
szövegbe szerkesztése esetén a képet kis felbontásban) kell elkészíteni. A példányokat
a Soproni Egyetem Rektori Hivatalának Titkárságára kell benyújtani személyesen vagy
postai úton.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 28.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• www.nyme.hu
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázónak meg kell felelnie a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV.
törvényben, az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában, valamint
Foglalkoztatási követelményrendszerében rögzített feltételeknek.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nyme.hu honlapon
szerezhet.

Nyomtatás
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