MTA Nyelvtudományi Intézet
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
MTA Nyelvtudományi Intézet
kutató
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony idıtartama:
határozott idejő 3 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidı
A munkavégzés helye:
Budapest, 1068 Budapest, Benczúr utca 33.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetıi megbízással járó lényeges feladatok:
Az "Intelligens információs rendszerek nyelvtechnológiai támogatása" témakörben:
A nyelvtechnológia alkalmazása révén feldolgozott nagymérető és nagyszámú szövegek
kezelése, a szövegek értelmezése, a hasznos tudás építése, a nyelvek közötti korlátok
áthidalása, a gépekkel folytatott természetes emberi nyelven kommunikáció tágabb területén
belül a fiatal kutatótól az alábbi specifikus témakörökben várunk kutatási terv(ek)et:
- nyelvi erıforrások elıállítása,
- automatikus szótárépítés,
- szemantikai elemzırendszer kialakítása,
- tartalomelemzés.
Az „Európai nyelvi jogok és szabályozások” témakörben:
Az utóbbi években a világon egyre nagyobb hangsúllyal megjelenı közösségi jogok és ezen
belül a nyelvi jogok kérdéseiben várunk határozott kutatási tervvel elsısorban jogi és/vagy
nyelvészeti végzettséggel rendelkezı kutatót.
A „Jogelmélet és nyelvelmélet” témakörben:
Ugyancsak jogi és/vagy nyelvészeti végzettségő kutatót keresünk a jogelmélet és a
nyelvelmélet közös problémaköreinek kutatására, különös tekintettel a szemantika és a
pragmatika kérdéseinek a jog elméletében és gyakorlatában való jelentkezésére.
A „Neutralizáció: fonetika vagy fonológia” témakörben:
A kutatás során vizsgálandó kérdések:
a) a mentális lexikon absztrakt fonológiai reprezentációkat, részletes fonetikai
reprezentációkat, vagy mindkét típusú reprezentációt tartalmaz-e;
b) milyen mértékben van egymásra hatással a fonológiai reprezentáció és a fonetikai
realizáció? A tervezett kutatás két hanganyagában eltérı nyelvjáráson belül kell, hogy
legalább két jelenségcsoportot vizsgáljon artikulációs, akusztikus és percepciós adatok
alapján. Összehasonlító elemzés segítségével modellezze a kutató a vizsgált neutralizációknak
a nyelvi tudás

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:





egyetem, nyelvészet,
angol nyelvbıl középfokú C típusú általános nyelvvizsga,
felhasználói szintő MS Office (irodai alkalmazások),
felhasználói szintő Internetes alkalmazások,

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent:
 PhD, nyelvészeti
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:






szakmai önéletrajz
publikációs jegyzék
3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
kutatási terv 3-5 oldal terjedelemben
egyetemi végzettséget igazoló diploma másolata

A munkakör betölthetıségének idıpontja:
A munkakör legkorábban 2010. szeptember 1. napjától tölthetı be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2010. június 18.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a MTA Nyelvtudományi Intézet címére történı
megküldésével (1068 Budapest, Benczúr utca 33. ). Kérjük a borítékon feltüntetni
a pályázati adatbázisban szereplı azonosító számot: 35/K/2010, valamint a
munkakör megnevezését: kutató.
 Elektronikus úton Kovács Gabriella részére a linginst@nytud.hu e-mail címen
keresztül. Kérjük feltüntetni a tárgymezıben: „Kutatói pályázat”
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A benyújtási határidıt követı 1 héten belül a kiválasztott jelölteknek értesítést küldünk.
Kérjük, hogy a jelentkezık pályázatukban jelöljenek meg két olyan témát, amelyrıl 20 perces
tudományos elıadást tartanának. A jelentkezık közül többet is be szándékozunk hívni
valamelyik, általuk megjelölt témából elıadás tartására és beszélgetés folytatására a június 22
és július 10 közötti idıben, mely befolyásolja majd a két nyertes kiválasztását.
A pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 www.nytud.hu - 2010. június 1.
 www.mta.hu - 2010. június 1.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nytud.hu honlapon
szerezhet.

