MTA Nyelvtudományi Intézet
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
tudományos 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:
Akusztikai fonetikai kutatások végzése spontán beszéden:
a) szegmentumok idıtartamértékei a spontán közlésekben, fonológiai különbségek
akusztikai fonetikai realizálódása,
b) szegmentumok idıviszonyai a beszédtervezési diszharmónia egyes jelenségeiben
c) a mért értékeket igazoló beszédészlelési vizsgálatok
A kutatás során nagymérető spontánbeszéd-anyagon adatbázist is kell használni.
.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• egyetem, magyar szakos bölcsész végzettség,
• egy idegen nyelvbıl legalább középfokú C típusú nyelvvizsga,
• adatbázis-építésben való jártasság,
• spontán beszéd átírásában való gyakorlottság: Transcriber program magas szintő
ismerete,
• akusztikai fonetikai elemzésekhez szükséges szoftverek (Praat) magas szintő ismerete,
• felhasználói szintő Internetes alkalmazások,
• felhasználói szintő MS Office (irodai alkalmazások).
A pályázat elbírálásánál elınyt jelent:
• Frissen szerzett PhD a nyelvtudomány területén,
• PhD-tanulmányok végzése.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
• szakmai végzettséget és a tudományos fokozatot, ill. címet igazoló oklevelek
• másolata

• a pályázó részletes szakmai önéletrajza
• a szakmai publikációk bibliográfiáját
• kutatási terv 3-5 oldal terjedelemben
A munkakör betölthetıségének idıpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követıen azonnal betölthetı.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012.06.15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Gabriella nyújt, a 3214830-os
telefonszámon.
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: valamint a munkakör
megnevezését: tudományos kutató.
• Elektronikus úton Kovács Gabriella részére a linginst@nytud.mta.hu e-mail címen
keresztül.
Kérjük, hogy a jelentkezık pályázatukban jelöljenek meg két olyan témát, amelyrıl 20 perces
tudományos elıadást tartanának.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat elbírálását az igazgató által felkért szakértıi bizottság végzi. A benyújtási határidıt
követıen a kiválasztott pályázóknak értesítést küldünk, melyben felkérjük ıket, hogy az
ıáltaluk megjelölt két téma közül általunk kiválasztott témában 20 perces elıadást tartsanak.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. 07. 15.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nytud.hu honlapon
szerezhet.

