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A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Részmunkaidő, heti 20 órás
A munkavégzés helye:
Csongrád megye, 6720 Szeged, Tisza L. krt. 54.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A kinevezendő adjunktus feladata az intézeti munka részeként elsődlegesen a
Bevezetés a közjogba, Az Európai Unió országainak alkotmányos berendezkedése,
valamint a Comparative Constitutional Law and Governance Theory tantárgyak körében
előadások és szemináriumok, saját fakultatív kollégium(ok) oktatása, valamint be kell
kapcsolódnia az intézet szakmai munkájába és a szakmai továbbképzésbe. További
feladata, hogy részt vegyen a tantárgyak korszerűsítésében, jegyzetírásban, azok
szerkesztésében, különös tekintettel az összehasonlító alkotmányjog területére,
valamint a „Master in International Relations” angol nyelvű képzés hallgatóira;
irányítson tudományos diákköri és szakdolgozati témákat, valamint vegyen részt az
Intézet szakmai és tudományos rendezvényeinek szervezésében.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:

•

Egyetem, A pályázónak rendelkeznie kell állam- és jogtudományi egyetemi
diplomával, tudományos fokozattal állam- és jogtudományok tudományágból,
legalább 3 éves oktatási gyakorlattal, angol nyelvből felsőfokú, német nyelvből
középfokú nyelvvizsgával. Előnyt jelent, ha a pályázónak van tapasztalata
nemzetközi tanulmányok szakos, valamint külföldi hallgatók oktatásában,
továbbá az is, ha képes angol nyelven előadást tartani. ,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

az ÁJTK dékánjának címezve a pályázó jelentkezése a pályázatra, valamint
rövid, összefoglaló válasza a pályázati felhívásban foglalt feladatokra és
elvárásokra;
részletes szakmai önéletrajz;
a dékáni hatáskörbe tartozók szakmai adatlapja kitöltve (letölthető:
http://www.u-szeged.hu/munkatarsainknak/humanpolitikai-jogi/letolthetoadatlapok);
végzettséget, szakképzettséget, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok
másolata, a tudományos fokozatot tanúsító iratról készült másolat;
teljes publikációs jegyzék;
három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a bűnügyi
nyilvántartási rendszer adatai alapján annak igazolására, hogy büntetlen
előéletű, nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás és közügyektől
eltiltás hatálya alatt;
minden olyan dokumentum és irat másolata, amelyet a pályázó a pályázat
elbírálása szempontjából fontosnak tart;
nyilatkozat arról, hogy a digitális másolat tartalma minden tekintetben
megegyezik a papíralapon benyújtott eredeti példánnyal;
hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges
kezeléséhez hozzájárul, anyagát a vonatkozó jogszabályok és az SZMSZ
szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2019. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 7.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Személyesen: SZTE ÁJTK Dékáni Hivatal, Csongrád megye, 6720 Szeged,
Tisza L. krt. 54. .
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 27.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•

SZTE honlapja - 2019. május 22.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázónak meg kell felelnie a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV.
törvényben, a Szegedi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata
Szervezeti
és
Működési
Rendjében,
valamint
Foglalkoztatási
követelményrendszerében rögzített, az adjunktus alkalmazására vonatkozó
feltételeknek. A pályázatot az Állam- és Jogtudományi Kar Dékáni Hivatalába (6720
Szeged, Tisza L. krt. 54.), kell benyújtani személyesen, egy nyomtatott, eredeti
aláírással ellátott és egy fénymásolt példányban, továbbá szkennelve, a pályázat
minden egyes részét önálló fájlként rögzítve, pdf formátumban, CD–ROM vagy DVD–
ROM adathordozón. A pályázaton kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosítószámot: 4-115/2019. A pályázatok formai feltételeiről a (62) 544-206-os
telefonszámon kérhető felvilágosítás.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.u-szeged.hu
honlapon szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 22.
A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a
munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért
a pályázatot kiíró szerv felel.

Nyomtatás

