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Eötvös Loránd Tudományegyetem 

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 
pályázatot hirdet 

 
Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar 

Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézet 
 

tanársegéd/adjunktus 
munkakör betöltésére 

 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
 
Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő 
 
A munkavégzés helye: 
Budapest, 1097 Budapest, Ecseri út 3. 
 
A munkakörhöz tartozó lényeges feladatok: 

- oktatási tevékenység a Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézet tárgyaiban (BA és MA képzésben) 
- kutatási tevékenység,  
- pályázati tevékenység 
- publikációs tevékenység 
- intenzív együttműködés az intézet munkatársaival 
- az intézet által gondozott szakcsoportok munkájába való aktív bekapcsolódás 

Pályázati feltételek: 
- MA/MSc vagy azzal egyenértékű pszichológus végzettség 
- tanársegéd esetén doktori folyamatban való részvétel, adjunktus esetén doktori fokozat megléte 
- megfelelés a felsőoktatási törvény tanársegédekre/adjunktusokra vonatkozó előírásainak (2011. 

évi CCIV törvény) és az egyetem oktatói követelményrendszerében megfogalmazott 
elvárásoknak 

- a gyógypedagógia valamely szakterületén szerzett (publikációkkal és/vagy szakmai gyakorlattal 
igazolt) tapasztalat 

- aktív szakmai közéleti és ismeretterjesztő tevékenység 
- tanársegéd esetén tudományos tevékenység iránti aktív érdeklődés, adjunktusoknál önálló alkotó 

tudományos tevékenység 

Előnyt jelent: 
- a pszichológus végzettség mellett a gyógypedagógus végzettség megléte 
- nemzetközi oktatási kutatási tapasztalat 
- intellektuális képességzavar/értelmi fogyatékosság, látássérülés, mozgássérülés vagy az 

érzelem- és viselkedésszabályozás zavar területén szerzett kutatási, gyakorlati tapasztalat. 

Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. 
törvény rendelkezései az irányadók. 
 



A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
- a pályázó részletes szakmai önéletrajza, 
- a pályázó szakmai munkájára vonatkozó tervei, 
- a szakképzettséget, tudományos fokozatot, nyelvismeretet, egyéb képzettséget tanúsító okiratok 

másolata (illetve szkennelt változata); 
- megjelent publikációk bibliográfiai adatai; 
- külsős pályázó esetében három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (a pályázat 

benyújtásához elegendő az igénylés igazolása), 
- nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagába betekinthetnek a pályázattal kapcsolatban 

véleményezési joggal rendelkező bizottságok, testületek. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A munkakör legkorábban 2017. november 15. napjától tölthető be. 

A pályázatok benyújtásának módja:  
A szabályszerűen elkészített pályázatokat a Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történő 
megjelenéstől számított 20 napon belül kell beküldeni postai úton az ELTE Bárczi Gusztáv 
Gyógypedagógiai Kar dékánjához címezve (1097 Budapest, Ecseri út 3.) és elektronikus úton a 
dh_kukac_barczi.elte.hu e-mail címre. Kérjük, hogy a borítékra írják rá, illetve az email szövegében 
hivatkozzanak az álláspályázat iktatószámára. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 10. 

A pályázattal kapcsolatos bővebb felvilágosítás a Dékáni Hivatalban, Losoncz Mária hivatalvezetőtől 
kérhető (tel.: 06-1-358 5508, e-mail: dh_kukac_barczi.elte.hu). 
 
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
"Az Eötvös Loránd Tudományegyetem mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. 
évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében 
benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, 
az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. A személyes 
adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi 
szabályzatban rögzített szabályairól az ELTE honlapján a Közérdekű információk, közzéteendő adatok, 
adatkezelés menüpontban (www.elte.hu/kozerdeku) szerepel részletes tájékoztatás." 


