
Az Eötvös József Főiskola 

NEMZETISÉGI ÉS IDEGEN NYELVI INTÉZETE 

pályázatot hirdet 

 

Docensi álláshelyre 

 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 

 

Munkavégzés helye: Eötvös József Főiskola, Baja 

 

A kinevezendő docens főbb feladatai: 

- a tanító alapszak angol műveltségterülethez tartozó szakmai és tantárgypedagógiai tárgyak 

oktatása, 

- általános és gazdasági angol nyelv oktatása, 

- előadások, szemináriumok, szakdolgozati konzultációk tartása, vizsgáztatás, 

- kutatás a szakterületén, aktív szerepvállalás az intézetben folyó tanterv- és tananyagfejlesztő, 

tudományos diákköri, tudományos szervező és szakmai közéleti munkában, 

- a szakterületéhez kapcsolódó pályázatok írásában és megvalósításában való részvétel. 

 

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

 

Pályázati feltételek: 

 egyetemi végzettség, PhD fokozat – Nyelvtudományok (angol), 

 szakképzettség: angoltanár, tanári mesterképzési szak, 

 legalább 8 éves szakmai vagy felsőoktatási oktatói tapasztalat, 

 büntetlen előélet. 

 

A pályázatnál előnyt jelent: 

 Az Eötvös József Főiskolán szerzett oktatási tapasztalat. 

 

A pályázat részeként benyújtandó okiratok, igazolások: 

 szakmai- tudományos tevékenységet tartalmazó részletes önéletrajz,  

 egyetemi végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat másolata, 

 a pályázó tudományos közleményeinek jegyzéke, 

 PhD fokozatról szóló oklevél másolata, 

 nyelvvizsga bizonyítványok másolata, 

 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

 írásos nyilatkozat arról, hogy a pályázó anyagába a döntési folyamatban résztvevő 

személyek betekinthetnek 

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019. október 1. 

 

A pályázat benyújtásának időpontja 2019. augusztus 31. 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 25. 



 

 

A pályázat benyújtásának módja: 

 

Két példányban postai úton az Eötvös József Főiskola címére (6500 Baja, Szegedi út 2.) 

valamint elektronikus úton a szilagyine.szinger.ibolya@ejf.hu címre kérjük megküldeni. 

 

Egyéb információ: 

 

Sikertelen pályázat esetén a pályázati dokumentumok visszaküldésének határideje 

az elbírálást követő 30 nap. 

A személyes adatok kezelésére vonatkozó adatkezelési tájékoztató az ejf.hu/adatvédelem 

oldalon érhető el. 

 

 

Kérjük a borítékon feltüntetni: 

 

SZC 606-1/2019. ikt. számú pályázat a Nemzetiségi és Idegen Nyelvi Intézet docensi 

álláshelyére.  

 

A pályázati kiírás közzétételének helye: 

Ejf honlap (www.ejf.hu) 

www.kozigallas.gov.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr. Szilágyiné dr. Szinger Ibolya 

rektor 

 

 

http://www.ejf.hu/

