PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének
igazgatója pályázatot hirdet
a Nyelvtudományi Intézet Elméleti és Kísérletes Nyelvészeti Osztályán tudományos
segédmunkatársi közalkalmazotti munkakör betöltésére
Feladatkör:
- kutatómunka a pszicholingvisztika általános és részletkérdéseinek területén, különös tekintettel a nyelvi
fejlıdés zavarainak kérdéskörére
- az új ismeretek alkalmazása, az eredmények publikálása hazai és nemzetközi fórumokon.
Pályázati feltételek:
- Elméleti nyelvészet szakos bölcsész végzettséget igazoló egyetemi oklevél
- a kutatómunka folytatásához szükséges nyelvtudás (középfokú angol) igazolt ismerete
Elınyt jelent:
- doktori tanulmányok folytatása keretében nyelvészeti PhD dolgozat készítése
- nyelvészeti témájú diplomamunka
- megjelent hazai és nemzetközi publikációk, illetve megtartott elıadások a kutatási témakörökben
- gyakorlati tapasztalat a nyelvi zavarok tesztelésében, a kísérletek végzésében és a beszédterápiában
A pályázatnak tartalmaznia kell:
- a pályázó részletes szakmai önéletrajzát
- a szakmai végzettséget igazoló oklevél másolatát
- az esetleges szakmai publikációk bibliográfiáját
- az esetleges tudományos fokozatot igazoló irat másolatát.
- tudományos (kutatási) munkatervet
A pályázatban meghirdetett munkakört betölti személy jogállására, illetményére és egyéb
juttatásaira a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben elıírt
rendelkezések alkalmazandók. A kinevezés 3 évre szól, amely meghosszabbítható, 3 hónapos próbaidı
kikötésével. A munkakör az elbírálást követıen 2008. október 3-án tölthetı be. A
kinevezéshez a végzettséget igazoló eredeti oklevél bemutatása és 3 hónapnál nem régebbi
keltezéső hatósági erkölcsi bizonyítvány szükséges.
A pályázatoknak egy példányban 2008 09. 25. 12.00 óráig kell beérkezniük
az MTA Nyelvtudományi Intézet titkárságára (1068 Budapest, Benczúr u. 33.).
A zárt borítékra kérjük ráírni: „Pályázat az Elméleti és Kísérletes Nyelvészeti Osztály tudományos
segédmunkatársi munkakörére”.
A pályázat elbírálásának rendje:
A pályázat elbírálásának határideje: 2008. szeptember 29. 12.00 óra. Az osztályvezetı szakmai
véleményezését követıen az igazgató dönt a pályázat nyertesérıl. Az elbírálás eredményérıl a pályázókat
a Nyelvtudományi Intézet honlapján tájékoztatjuk, a pályázat nyertese külön értesítést kap.
A pályáztatott munkakörrel kapcsolatban felvilágosítást ad: Bánréti Zoltán osztályvezetı, 351-0413.
Budapest, 2008. 09. 10.
Dr. Kenesei István
igazgató

