MTA Nyelvtudományi Intézet
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján
pályázatot hirdet
MTA Nyelvtudományi Intézet
Elméleti és Kísérletes Nyelvészeti osztály
tudományos munkatárs
munkakör betöltésére
A közalkalmazotti jogviszony idıtartama:
határozott idejő 3 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidı
A munkavégzés helye:
1068 Budapest, Benczúr utca 33.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetıi megbízással járó lényeges feladatok:
A magyar fókusszal és a fókuszra érzékeny operátorokkal, a fókusz kölcsönhatásaival
kapcsolatos kutatómunka. Dinamikus szemantikai keretelmélet építése és magyar, valamint
angol adatokon való tesztelése. Súlypont: intervenciós effektusok, a fókusz és a tagadás,
fókusz és szemantikai rekonstrukció. Értelemszerően, a feladatok közé tartozik a publikálás,
valamint elıadások tartása itthon és külföldön
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:






PhD, elméleti nyelvészeti,
angol nyelvbıl középfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintő
nyelvtudás,
német nyelvbıl felsıfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintő
nyelvtudás,
a formális (statikus és dinamikus) szemantikai elméletek ismerete - legalább 1-3
év szakmai tapasztalat,
a magyar és az angol fókusszal és fókuszoperátorokkal kapcsolatos szakirodalom
naprakész ismerete. - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,







önálló kutatói tevékenység - legalább 5 év szakmai tapasztalat,
hazai és nemzetközi publikációk - legalább 5 év szakmai tapasztalat,
felhasználói szintő Internetes alkalmazások,
felhasználói szintő MS Office (irodai alkalmazások),
magyar állampolgárság, büntetlen elıélet, cselekvıképesség

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent:
 kiterjedt személyes kapcsolathálózat; nemzetközi együttmőködési tapasztalatok.
Elvárt kompetenciák:


jó szintő biztos matematikai és logikai háttértudás,

Elınyt jelentı kompetenciák:


jó szintő a magyaron kívül vizsgált nyelvek megfelelı szintő ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:






3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
iskolai végzettséget igazoló okmányok hitelesített másolata
szakmai önéletrajz
részletes kutatási terv
szakmai közlemények jegyzéke

A munkakör betölthetıségének idıpontja:
A munkakör legkorábban 2009. április 1. napjától tölthetı be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2009. március 23.
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: 42/K/2009, valamint a
munkakör megnevezését: tudományos munkatárs.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az osztályvezetı szakmai véleményezését követıen az igazgató dönt a pályázat nyertesérıl.
Az elbírálás eredményérıl a pályázókat a Nyelvtudományi Intézet honlapján tájékoztatjuk.
A pályázat elbírálásának határideje: 2009. március 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 www.nytud.hu - 2009. március 2.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nytud.hu honlapon
szerezhet.

