BGGYK/3131/1(2017)(T-25)
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kara pályázatot hirdet az
Általános Gyógypedagógiai Intézetbe határozott idejű, teljes munkaidőre szóló angol anyanyelvi lektor
munkakör betöltésére.
A lektor feladatai lesznek:






angol szaknyelvi oktatási tevékenység a gyógypedagógia és a fogyatékosságügy témájában (BA és
MA képzésben)
angol nyelvű tudományos szövegek lektorálása
szaknyelvi tananyagfejlesztés
az intézet által gondozott szaknyelvi képzés szakcsoport munkájába való aktív bekapcsolódás
intenzív együttműködés az intézet és a kar munkatársaival

A lektori pályázat benyújtásának feltételei:




kanadai, brit vagy amerikai állampolgárság
min. 5 éves nyelvtanári tapasztalat
felsőfokú végzettség

Az elbírálásnál előnyt jelent:






gyógypedagógia vagy határtudományai területén (pl. szociológia, szociálpedagógia,
szociálpolitika, pszichológia, pedagógia) szerzett végzettség vagy tapasztalat
felsőoktatásban vagy felnőttképzésben szerzett munkatapasztalat
lektorálási tapasztalat
aktív szakmai vagy tudományos tevékenység
magyar nyelvtudás

A pályázattal együtt benyújtandó iratok, igazolások:






részletes angol nyelvű szakmai önéletrajz
motivációs levél
a szakképzettséget tanúsító okiratok másolata
erkölcsi bizonyítvány (csak sikeres pályázat esetén szükséges)
nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagába betekinthetnek a megbízatással kapcsolatban
véleményezési joggal rendelkező bizottságok, testületek.

A munkakezdés időpontja: 2017. szeptember 1.
A határozott idejű munkaszerződés időtartama: 2017. szeptember 1. – 2018. augusztus 31.
A munkavégzés helye: 1093 Budapest, Ecseri út 3.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII.
törvény rendelkezései az irányadók. További kiegészítő támogatás igényelhető lakásbérleti díjra, mely
magában foglalja a lakás rezsijét és közös költségét is.

A pályázatok benyújtásának módja:
A szabályszerűen elkészített pályázatokat 2017. július 15.-ig kell elektronikus úton az ELTE Bárczi
Gusztáv Gyógypedagógiai Kar dékánjához címezve beküldeni a dh@barczi.elte.hu e-mail címre.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a beérkezett pályázatok alapján kiválasztott jelöltekkel a
személyes beszélgetésre 2017. július 18-21. között kerül sor az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai
Kar Általános Gyógypedagógiai Intézetében (1093 Budapest, Ecseri út 3. B/307 iroda).
A pályázatok elbírálásának határideje: 2017. július 31.
A pályázattal kapcsolatos bővebb felvilágosítás a Dékáni Hivatalban, Losoncz Mária hivatalvezetőtől a
dh@barczi.elte.hu email címen kérhető.

„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.”

