
Debreceni Egyetem Mezőgazdasági-, Élelmiszertudományi és 
Környezetgazdálkodási Kar 

                        
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § 

alapján 
pályázatot hirdet 

DE Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási 
Kar  

Állattudományi, Biotechnológiai és Természetvédelmi Intézet 
 

adjunktus 

munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
                        
Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 

Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Böszörményi út 138. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok: 

Előadások tartása, tárgyfelelősként valamint egyes tárgyakhoz 
kapcsolódóan résztémakörökből. Az előadások teljes tematikájának 
kidolgozása, az előadás anyagok (prezentációk) elektronikus anyagainak 
elkészítése, folyamatos szakmai frissítése. Elektronikus vagy nyomtatott 
jegyzet, segédanyag, tankönyv /fejezet/ elkészítése, folyamatos frissítése. 
Gyakorlatok tartása, ezek anyagainak kidolgozása, az előadás anyagok 
(prezentációk) elektronikus anyagainak elkészítése, folyamatos szakmai 
frissítése. Részvétel az idegen nyelvű képzésben. Folyamatos, előre 
tervezett kutatómunka végzése, az eredmények megfelelő szintű 
publikálása. A tanszéki szakmai gyakorlatok szervezése. Diákkörös 
hallgatók, szakdolgozó- és diplomadolgozatot készítők munkájának 
folyamatos irányítása. 



Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
                        
Pályázati feltételek: 

 Egyetem, természetvédelmi mérnöki MSc végzettség, 

 Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), 

 rendelkezzen a végzés után legalább 5 éves szakirányú szakmai 
gyakorlattal diplomás munkakörben; 

 képes legyen magas színvonalú oktató munka végzésére; 

 rendelkezzen saját kutatásokat dokumentáló önálló publikációkkal, 
önállóan vagy társszerzővel hazai tudományos konferencián 
megtartott előadással, nemzetközileg minősített szakmai 
folyóiratokban megjelent közleménnyel; 

 rendelkezzen a munkakörhöz szakmailag kapcsolható tudományos 
minősítéssel (PhD fokozattal); 

 rendelkezzen színvonalas gyakorlatok vezetésére, előadások 
tartására, az előadások és gyakorlatok tananyagának 
összeállítására, tudományos diákköri és szakdolgozati 
diplomamunkát készítő hallgatók irányítására szolgáló 
képességgel; 

 szakmai közéletben való részvétel; 

 rendelkezzen oktatói tapasztalattal; 

 büntetlen előélet. 

 angol nyelvből középfokú (B2) szintű, komplex típusú államilag 
elismert, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 Felhasználói szintű statisztika programok ismerete, 

 vadgazda felsőfokú végzettség; 

 igazolható gyakorlati természetvédelmi és vadgazdálkodási 
tevékenység; 

 kiegészítő pedagógia felsőfokú végzettség 

 német kommunikációs képesség 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 a pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó személyi adatait, 
lakcímét, tudományos fokozatát, szakmai díjait, idegen nyelv 
tudását, szakmai tudományos munkáját, terveit, hazai és 
nemzetközi tudományos, illetve szakmai szervezetekben végzett 



munkáját, tisztségét, a nemzetközi tudományos életben való 
részvételét; 

 részletes szakmai önéletrajz; 

 a végzettséget, tudományos fokozatot és idegen nyelvtudást tanúsító 
oklevelek másolata, 

 fontosabb publikációk és tudományos munkák jegyzéke, 

 külső pályázó esetén három hónapnál nem régebbi hatósági 
bizonyítvány (nem szükséges hatósági bizonyítvány benyújtása 
abban az esetben, ha az egyetemmel korábban fennállt megbízási 
vagy foglalkoztatási jogviszonyára tekintettel már igazolta és a 
korábbi jogviszonya megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el); 

 minden olyan iratot, melyet a pályázó a pályázat elbírálása 
szempontjából fontosnak tart; 

 nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázatát 
az azt véleményező, elbíráló személyek és testületek megismerhetik, 
valamint hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes 
adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges 
kezeléséhez; 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2018. január 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 30. 

A pályázatok benyújtásának módja: 
Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem Mezőgazdasági-, 
Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar címére történő 
megküldésével (4032 Debrecen, Böszörményi út 138. két példányban 
a Kar dékánjának címezve ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosító számot: KCHR/10885/2017. , 
valamint a munkakör megnevezését: adjunktus. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

Az illetékes kari bizottságok. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 16. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

 DE MÉK honlapja - 2017. szeptember 15. 

 Debreceni Egyetem honlapja - 2017. szeptember 15. 

 Debreceni Egyetem hirdetőtáblája - 2017. szeptember 15. 
 


