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III. Közlemények

1708
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
[A Művelődési Közlöny XXXIII. évfolyam 23. számában (1995. augusztus 25.) megjelent
pályázatokj
•' •

A JÓZSEF ATTILA TUDOMÁNYEGYETEM
pályázatot hirdet az
Á L L A M - É S J O G T U D O M Á N Y I KAR
Pénzügyi
Tanszékére
fő- vagy másodállású tanszékvezetői

álláshelyre

A megbízandó tanszékvezető feladata a tanszék oktató- és kutatómunkájának
szervezése, irányítása, valamint előadások és fakultatív kollégiumok tartása a pénzügytan
tárgyköréből, különös tekintettel a gazdálkodási szakirányú közgazdászképzés igényeire.
Feladata továbbá kutatások végzése, a tanszék fejlesztése, az utánpótlás nevelése, a megkezdett
közgazdászképzés teljes kiépítésének és fejlesztésének menedzselése.
A pályázónak meg kell felelnie a Felsőoktatási Törvényben és a JATE oktatói
követelményrendszerében rögzített egyetemi docensi vagy egyetemi tanári állás betöltéséhez
előírt feltételeknek.
A pályázónak rendelkeznie kell a közgazdaságtudomány kandidátusa vagy doktora
fokozattal, az egyetemi oktatásban több éves tapasztalattal, e tudományágban jelentős —
rendszeres hazai és külföldi publikációs tevékenységben is kifejeződő — tudományos
eredményekkel, az oktatás és a kutatás szervezésében szerzett gyakorlattal, továbbá képesnek
kell lennie a tanszék és a tudományág hazai és nemzetközi fórumokon — valamely világnyelv
ismeretében — történő színvonalas képviseletére.
A megbízás 3 évre szól.
A pályázat elbírálásának határideje a benyújtási határidőtől számított 60 nap.
1709
e

gyeiemi

tanársegédi

álláshelyre

A kinevezendő tanársegéd feladata gyakorlatok vezetése közgazdász hallgatók számára
pénzügyi tárgyakból, valamint részvétel a tanszéki oktató-, nevelő- és kutatómunkában
A pályázónak rendelkeznie kell egyetemi diplomával, valamint angol nyelvből állami
nyelvvizsgával.
A kinevezés 4 évre szól.
A pályázat elbírálásának határideje a benyújtási határidőtől számított 60 nap
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1710
Számviteli Tanszékére
fő- vagy másodállású tanszékvezetői álláshelyre
A megbízandó tanszékvezető feladata a tanszék oktató- és kutatómunkájának
szervezése, irányítása, valamint előadások és fakultatív kollégiumok tartása a számvitel
tárgyköréből, különös tekintettel a gazdálkodási szakirányú közgazdászképzés igényeire.
Feladata továbbá kutatások végzése, a tanszék fejlesztése, az utánpótlás nevelése, a megkezdett
közgazdászképzés teljes kiépítésének és fejlesztésének menedzselése.
A pályázónak meg kell felelnie a Felsőoktatási Törvényben és a JATE oktatói
követelményrendszerében rögzített egyetemi docensi vagy egyetemi tanári állás betöltéséhez
előírt feltételeknek.
A pályázónak rendelkeznie kell a közgazdaságtudomány kandidátusa vagy doktora
fokozattal, az egyetemi oktatásban több éves tapasztalattal, e tudományágban jelentős —
rendszeres hazai és külföldi publikációs tevékenységben is kifejeződő — tudományos
eredményekkel, az oktatás és a kutatás szervezésében szerzett gyakorlattal, továbbá képesnek
kell lennie a tanszék és a tudományág hazai és nemzetközi fórumokon — valamely világnyelv
ismeretében — történő színvonalas képviseletére.
A megbízás 3 évre szól.
A pályázat elbírálásának határiedeje a benyújtási határidőtől számított 60 nap.

1711
Marketing-Menedzsment Tanszékére
fő- vagy másodállású tanszékvezetői álláshelyre
A megbízandó tanszékvezető feladata a tanszék oktató- és kutatómunkájának
szervezése, irányítása, valamint előadások és fakultatív kollégiumok tartása a marketing, illetve
menedzsment tárgyköréből, különös tekintettel a gazdálkodási szakirányú közgazdászképzés
igényeire. Feladata továbbá kutatások végzése, a tanszék fejlesztése, az utánpótlás nevelése, a
megkezdett közgazdászképzés teljes kiépítésének és fejlesztésének menedzselése.
A pályázónak meg kell felelnie a Felsőoktatási Törvényben és a JATE oktató
követelményrendszerében rögzített egyetemi docensi vagy egyetemi tanári állás betöltéséhez
előírt feltételeknek,
A pályázónak rendelkeznie kell a közgazdasátudomány kandidátusa vagy doktora
fokozattal, az egyetemi oktatásban több éves tapasztalattal, e tudományágban jelentős
—rendszeres hazai és külföldi publikációs tevékenységben is kifejeződő — tudományos
eredményekkel, az oktatás és a kutatás szervezésében szerzett gyakorlattal, továbbá képesnek
kell lennie a tanszék és a tudományág hazai és nemzetközi fórumokon — valameny világnyelv
ismeretében — történő színvonalas képviseletére.
A megbízás 3 évre szól.
A pályázat elbírálásának határiedeje a benyújtási határidőtől számított 60 nap.

1712
két egyetemi tanársegédi álláshelyre
A kinevezendő tanársegédek feladata gyakorlatok vezetése közgazdász hallgatók
számára marketing, illetve menedzsment tantárgyakból, részvétel a tanszéki oktató-, nevelő- és
kutatómunkában.
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A pályázóknak rendelkezniük kell egyetemi diplomával, valamint angol nyelvből állami
nyelvvizsgával.
A kinevezések 4 évre szólnak.
A pályázatok elbírálásának határideje a megjelenéstől számított 60 nap.
A pályázóknak meg kell felelniük a JATE oktató követelményrendszerében foglalt
feltételeknek.
A pályázatokat a megjelenéstől számított 30 napon belül a J A T E Rektori Hivatalába
(6720 Szeged, Dugonics tér 13.) kell benyújtani. A tanszékvezetői pályázatok formai
feltételeiről a 454-008, a tanársegédiekről pedig a 454-007 telefonszámon kérhető
felvilágosítás.

1713
A TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR
Számítástudományi Tanszékére
egyetemi tanársegédi álláshelyre
A kinevezendő egyetemi tanársegéd feladata a tanszék oktatási tevékenységébe történő
bekapcsolódás, valamint a tanszéki kutatásokban való részvétel.
A pályázónak rendelkeznie kell szakirányú egyetemi végzettséggel és legalább egy
középfokú állami nyelvvizsgával.
A kinevezés 1995. december l-jétől kezdődően 4 évre szól.
A pályázónak meg kell felelnie a JATE oktatói követelményrendszerében foglalt
feltételeknek.
A pályázat elbírálásának határideje a benyújtási határidőtől számított 30 nap.
A pályázatokat a megjelenéstől számított 30 napon belül a JATE Rektori Hivatalába
(6720 Szeged, Dugonics tér 13.) kell benyújtani. A pályázatok formai feltételeiről a 454 007-es
telefonszámon kérhető felvilágosítás.
Dr. Mészáros Rezső s.k.
rektor
1714
MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívjuk Önt dr. B. Szendrei Mária egyetemi docens (JATE Algebra és
Számelméleti Tanszék) habilitációs előadásaira:
Habilitációs tudományos előadásának címe: Reguláris félcsoportok és szemidirekt szorzatok
Ideje: 1995. szeptember 18 (hétfő) 13 óra
Ilelye: J A T E TTK Bolyai Intézet Riesz terme (Szeged, Aradi vértanúk tere 1. II. emelet)

Habilitációs tantárgyi előadásának címe: Az ötodfokú algebrai egyenletekről
Ideje: 1995. szeptember 25 (hétfő) 13 óra
Helye: J A T E TTK Bolyai Intézet Riesz terme (Szeged, Aradi vértanúk tere 1 II. emelet)
Dr. Rácz Béla s.k.
tudományos rektorhelycttes
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1715
TÁJÉKOZTATÓ
Dr. Modok Mária üzemorvos rendelési ideje 1995. szeptember 4-től a következők
szerint módosul;
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

10-15 óráig
8-13 óráig
8-13 óráig
10-15 óráig
8-13 óráig

1716
TÁJÉKOZTATÓ
Egyetemünk FDSZ Irodája augusztus 18-án 5 db üdülési beutalót kapott a Soproni
Pedagógus Üdülő Szállóba. A beutalók mindegyike különböző időpontokra szól szeptember hó
elejétől egészen az év végéig terjedő időre.
Az üdülőjegyek kiadásáról és azok értékeiről körlevelet küldtünk az üdülési felelősök
részére. A beutalójegyből 2 db 2 + 1 , 3 db pedig 2 + 2 személyes, pótágyazható és félpanzió.
A
1.
2.
3.
4.
5.

beutalójegyek az alábbi időpontokban vehetők igénybe:
Október 12-től október 19-ig 2 + 1 személyes, beválthatósági
Október 19-től október 26-ig 2 + 1 személyes, beválthatósági
December 14-től dec. 21-ig 2 + 2 személyes, beválthatósági
December 21-től dec. 28-ig 2 + 2 személyes, beválthatósági
December 28-tól január 4-ig 2 + 2 személyes, beválthatósági

A beutalók árai az

alábbiak:

1. sz. alatti alapára
1 db pótágy
teljes panzió

20.462,- Ft,
8.114,- Ft,
2 419,- Ft/fő

2. sz. alatti alapára
1 db pótágy
teljes panzió

20.462,- Ft,
8.114,- Ft
2.419,- Ft/fő

3. sz. alatti alapára
1 db pótágy
teljes panzió

19.344,- Ft
7.668,- Ft
2 285,- Ft/fő

4. sz. alatti alapára
1 db pótágy
teljes panzió

23.755,- Ft
8.742,- Ft
2.688,- Ft/fő

5. sz. alatti alapára
1 db pótágy
teljes panzió

27.440,- Ft
9.016,- Ft
2.688,- Ft

határidő:
határidő:
határidő:
határidő:
határidő:

augusztus 30-ig
szeptember 6-ig
november l-ig
november 8-ig
november 15-ig
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Az üdülőjegyek mellett feltüntetett beválthatósági határidő azt jelenti, hogy addig az
időpontig lehet a Forrás Szállónál a beutalójegyek ellenértékét rendezni.
Szíves tájékoztatás végett közöljük, hogy mindegyik beutalójegyhez 6.000,- Ft-os
alapítványi támogatást biztosít az utazási iroda.
Az üdülőjegyek Csiszár Imrénél vehetők át az FDSZ Irodában naponta 9-től 14 óráig
és az anyagiakat kereseti igazolással az Újszegedi Forrás Szállónál kell rendezni.
Szeged, 1995. augusztus 21.
Üdülési Bizottság
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