PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének
igazgatója pályázatot hirdet
a Nyelvtudományi Intézet Elméleti és Kísérletes Nyelvészeti Osztályán
tudományos tanácsadói
közalkalmazotti munkakör betöltésére
Feladatkör:
- kutatómunka a nyelvelmélet és kísérletes nyelvészet (neurolingvisztika) általános és részletkérdéseinek területén, különös tekintettel a két terület közötti összefüggésekre
- kutatócsoport vezetése a fenti témakörökben
- publikálás és elıadások tartása itthon és külföldön
- vezetı pályázói tevékenység a megjelölt témakörökben
Pályázati feltételek:
- szakirányú bölcsész végzettséget igazoló egyetemi oklevél
- legalább tíz éve megszerzett doktori (PhD), illetve azzal egyenértékő fokozat
- MTA Doktora vagy Dr.habil. cím
- dokumentált vezetı kutatói tevékenység
- dokumentált pályázati tevékenység
- hazai és nemzetközi publikációk
- az Intézettel fennálló közalkalmazotti munkaviszony
Elınyt jelent:
- fiatal kutatók vezetésére való alkalmasság
- tudományszervezési gyakorlat
- szervezeti egység vezetésében szerzett gyakorlat
A pályázatnak tartalmaznia kell:
- a pályázó részletes szakmai önéletrajzát
- a szakmai végzettséget és a tudományos fokozatot, ill. címet igazoló oklevelek másolatát
- a szakmai publikációk bibliográfiáját
A pályázatban meghirdetett munkakört betöltı személy jogállására, illetményére és egyéb
juttatásaira a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben elıírt
rendelkezések alkalmazandók. A kinevezés határozatlan idıre szól. A munkakör az elbírálást
követıen 2011. január 1-jén tölthetı be.
A pályázatoknak egy példányban 2010. október 15-én 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 tanácsadói munkakörére”.
A pályázat elbírálásának rendje:
A pályázat elbírálásának rendjét az Intézet érvényes Szervezeti és Mőködési Szabályzata
határozza meg. A pályázat elbírálásának határideje: 2010. november 30, 12.00 óra. A
bírálóbizottság szakmai véleményezését és az Intézeti Tanács véleménynyilvánító szavazását
követıen az igazgató dönt a pályázat nyertesérıl. Az elbírálás eredményét a Nyelvtudományi
Intézet honlapján közöljük, a pályázat nyertese külön értesítést kap. A pályáztatott munkakörrel
kapcsolatban felvilágosítást ad: Kovács Gabriella titkárságvezetı, 351-0413.
Budapest, 2010. szeptember 6.
Kenesei István
igazgató

