MTA Nyelvtudományi Intézet
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
az MTA Nyelvtudományi Intézet
Fonetikai Osztályán
tudományos segédmunkatárs
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 3 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Budapest, 1068 Budapest, Benczúr utca 33.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Összefüggések a szó hossza (hang- és szótagszám, teljes időtartam), a szó elhelyezkedése a
virtuális mondatban és a frázisban, valamint a belső időszerkezet között. Ezen belül: - a
szóhossz növekedése (a szavak szótagszámának változása) milyen hatással van a
beszédhangok és a szótagok mért időtartamára, - hogyan viszonyulnak egymáshoz a szótövek
és a (különböző) toldalékok a szó időszerkezetében, - miként érvényesül a szóvégi és a
frázisvégi szótag (és a beszédhangok) megnyúlásának mintázata, - milyen hatást gyakorol a
szó időszerkezetére a hangsúlyos, ill. a hangsúlytalan helyzet, - befolyásolja-e a szó szófaja és
a szótagstruktúra a temporális viszonyokat. - A kutatás választ keres továbbá arra, hogy a
Menzerath-törvény (ami szerint a nyelvben az egység nagysága és az egységet felépítő
összetevők mérete között fordított az összefüggés) miként érvényesül a magyarban a fonetikai
reprezentációk tükrében.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
Egyetem, szakirányú bölcsész végzettség,
egy idegen nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

beszédkutatási tapasztalat; fonetikai szoftverek ismerete; annotálási gyakorlat Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
frissen szerzett PhD a nyelvtudomány területén;
PhD-tanulmányok végzése;
további idegennyelv(ek) ismerete;
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonytívány;
szakmai végzettséget és tudományos fokozatot, ill. címet igazoló oklevelek
másolata;
a pályázó részletes szakmai önéletrajza;
a szakmai publikációk bibliográfiája;
kutatási terv 3-5 oldal terjedelemben;
a pályázatban 2 témát külön meg kell jelölni, amelyről a pályázó 20 perces
tudományos előadást tartana;
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2016. szeptember 15. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. május 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Talián Ágnes nyújt, a (36 1) 321-4830
-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a MTA Nyelvtudományi Intézet címére történő
megküldésével (1394 Budapest, Pf. 360 . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 17/K/2016 , valamint a
munkakör megnevezését: tudományos segédmunkatárs.
Elektronikus úton Talián Ágnes részére a linginst@nytud.mta.hu E-mail címen
keresztül
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat elbírálását az igazgató által felkért szakértő bizottság végzi. A benyújtási határidőt
követően a kiválasztott pályázóknak értesítést küldünk, melyben felkérjük őket, hogy az
általuk megjelölt két téma közül általunk kiválasztott témában 20 perces előadást tartsanak.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. június 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.nytud.hu - 2016. április 29.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nytud.hu honlapon
szerezhet.

