ÁtLatorvostudományi Egyetem

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Az Állatorvostudományi Egyetem nyilvános pályázatot hirdet az Anatómiai és Szövettani
Tanszékre
egyetemi tanár
munkakör betöltésére.
1) A munkavégzés szervezeti egysége: Állatorvostudományi Egyetem, Anatómiai és Sző’ ettani
Tanszék
2) A munkavégzés helye: 1078 Budapest, István u. 2.

3) A munkaviszony időtartama: határozatlan idejű
4) A foglalkoztatásjellege: teljes munkaidő
S) A munkakörbe tartozó lényeges feladatok felsorolása:
a magyar és Idegen nyelvű biológia és állatorvosi szövettan oktatás felelőse, előadások és
gyakorlatok tartása. felügyelete. ill. vizsgáztatás:
konzultációk és vizsgák lebonyolítása. felügyelete:
számítógépes és hagyományos oktatási segédanyagok kimunkálása. a szövettani oktatás
teljeskörű Felügyelete és fejlesztése;
szakdolgozatok és TDK munkák témavezetése:
doktoranduszok, tanársegédek tudományos munkájának irányítása:
az egyetemi elektronmikroszkópos és konfokális lézerszkenning mikroszkópos laboratóriumok
szakmai felü~yelete és vezetése:
kutatómunka végzése, publikációs aktivitás a sejtbiológia, szövettan és különösen a
neurobiológia ill. neurohisztológia területén.
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6) Pál3ázati feltételek:
Egyetemi, szakirányú végzettség;
Doktori fokozat;
Habilitáció:
Amennyiben magyar állampolgár, habilitációval vagy azzal egyenértékű nemzetközi
felsőoktatási oktatói gyakorlattal, ha külföldi vagy kettős állampolgár, az intézmény vezetője
által kiállított nyilatkozattal, ami igazolja, hogy a pályázó rendelkezik a habilitációval
egyenértékű nemzetközi felsőoktatási oktatói gyakorlattal;
Angol nyelvből államilag elismert középfokú komplex nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű
bizonyítvány, oklevél;
Felsőoktatásban szerzett többéves oktatói gyakorlattal, oktatásszervezési tevékenységgel,
Legalább 10 év tapasztalat a magyar. ill. idegen nyelvű (angol, német) állatorvosi szövettan ill.
biológia oktatásában
Kiemelkedő szakmai (felsőoktatás, kutatás, oktatás- és kutatásszervezés) tevékenység, amely
alapján alkalmasnak bizonyul az egyetemi tanári foglalkoztatásra pályázatot kiiró felsőoktatási
intézményben tanuló hallgatók, doktori képzésben részt vevők, valamint tanársegédek,
adjunktusok és docensek tanulmányi, tudományos, illetve művészeti munkájának vezetésére;
Rendszeres magyar és idegen nyelvű publikációs aktivitás, szemináriumok, előadások tartása
során megszerzett szakmai gyakorlat;
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Hazai és nemzetközi konferenciákon. valamint tudomán3 területe hazai szakmai szervezeteiben
való részvétel;
Az adott tudomány- Vagy művészeti területen szerzett nemzetközi elismertség. kiemelkedő
tudományos (kutatói. publikációs) illetve művészi munkásság;
Rendszeres. a felsőoktatási tebetséggondozásban kifejtett aktivitás;
Magyar állampolgárságú. Vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás
jogával rendelkező. illetve be’ ándorolt vagy letelepedett személy;
Büntetlen előélet. cselekvőképesség.
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7) A munkakör betöltőjétől elvárt kompetenciák:
legalább egy világnyelven előadás tartása, mind az általa mu’elt tudományterületen. mind az
oktatott tantárgy(ak) teljes tematikai spektrumában;
100-at meghaladó impakt faktor;
legyen aktív a hazai és nemzetközi kutatási és oktatási területen.
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8) A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
legalább 10 éves tapasztalat az egyetemi hallgatói tehetséggondozás (TDK) területén;
tapasztalat OTDK szekció szervezésben.
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-

9) A pályázat részeként benyújtandó iratok. igazolások:
Az egyetemi tanári pályázatot tartalmilag és formailag a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs
Bizottság (MAB) útmutatója, segédletei, nyomtatványai és ajánlásai alapján kérjük
összeállítani (‚k’~w.mab.hu Eljárások Egyetemi tanár pályázat címszó alatt érhetők el)
Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a bizon) ítvány
megkéréséről szóló igazolás másolata.
A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt adatainak a pályázati eljárással
összefüggő kezeléséhez hozzájárul (20~ 1. évi CXII. tv. 5. ~ (I) bekezdés b.) pontja).
A pályázó nyilatkozata arról, bogy a pályázati dokumentumok hitelességét, a referenciák
valódiságát a munkáltató ellenőrizhesse.
(Á sikeres pályázónak a munkaviszony létesítéséhez. az okiratok eredeti példán”át kell bemutatnia!)
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10) A munkakör betölthetőségének időpontja: 2022. szeptember 01.
11) A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 25.
12) A pályázat benyújtásának módja:
Postai úton vagy személyesen, a pályázatnak az Allatorvostudományi Egyetem, Humánpolitikai
Osztály címére történő megküldésével (1078 Budapest. István utca 2.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BMO 7878-l 2021,
valamint a munkakör megnevezését: egyetemi tanár.
13) A pályázat elbirálásának határideje: 2021. december 22.

14) A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje: 2021. november 5.
ATE bonlapja www.univet.hu/hu/e2vetem/allaspalyazatok
-

IS) A pályázattal kapcsolatos információadásra feljogosított személy neve, telefonszáma:
Budapest, 202]. november 4.

‚

„

Dr. Sótonyi éter Tamás rektor
a pályázat kiírója
a munkáltatói jogkör gyakorlója

