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III. Közlemények

1833
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
(A Művelődési Közlöny XXXX. évfolyam 3. számában (1996. február 2.) megjelent
pályázatok)
A JÓZSEF ATTILA TUDOMÁNYEGYETEM
pályázatot hirdet az
ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR
dékáni tisztségének betöltésére
A megbízandó dékán feladata a Kar vezetése, az oktató- és tudományos tevékenység
irányítása, valamint a gazdasági munka felügyelete. Feladat- és hatáskörét a JATE Szervezeti
és Működési Szabályzatában foglaltaknak megfelelően gyakorolja.
Pályázhatnak a József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán
főállásban dolgozó egyetemi tanárok.
A pályázathoz mellékelni kell a pályázó
— vezetői programját,
— korábbi vezetői tevékenységét tartalmazó összefoglalót.
A megbízás 1996. július l-jétől kezdődően 2 évre szól. A pályázat elbírálásának
határideje a megjelenéstől számított 3 hónap.
1834
tudományos dékánhelyettesi tisztségének betöltésére
A megbízandó dékánhelyettes feladata a Karon folyó tudományos munka, a gazdasági
és kubatúra ügyek, a PhD programok és képzés, valamint a pályázati ügyek intézése.
Pályázhatnak a Kar főállású egyetemi tanárai és docensei, akik vállalják azoknak a
feladatoknak a teljesítését, amelyeket a Felsőoktatási Törvény és az Egyetem Szervezeti és
Működési Szabályzata a kari vezető számára meghatároz, valamint akik a Kar dékánjának
irányításával képesek nagyobb összefüggő kari feladatok koordinálására, a kari fejlesztési
koncepció kidolgozására, illetve a kidolgozás irányítására.
A megbízás 1996. július l-jétől kezdődően 2 évre szól. A pályázat elbírálásának
határideje a megjelenéstől számított 3 hónap.
1835
A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR
dékáni tisztségének betöltésére
A. megbízandó dékán-feladata a kar vezetése, az oktató- és tudományos tevékenység
irányítása, valamint a'gazdasági munka felügyelete. Feladat- és hatáskörét a JATE Szervezeti
és Működési Szabályzatban foglaltaknak megfelelően gyakorolja.
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Pályázhatnak a József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán főállásban
dolgozó egyetemi tanárok és docensek.
A pályázathoz mellékelni kell a pályázó
— vezető programját,
— korábbi vezetői tevékenységét tartalmazó összefoglalót.
A megbízás 1996. július l-jétől kezdődően 3 évre szól. A pályázat elbírálásának
határideje a megjelenéstől számított 3 hónap.
1836
A TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR
általános dékánhelyettesi tisztségének betöltésére

-

A megbízandó dékánhelyettes feladata a dékán általános helyettesítése mellett a Kar
tudományos, továbbképzési tevékenységének koordinálása, az ezzel kapcsolatos operatív
feladatok ellátása.
^
Pályázhatnak a Kar főállású egyetemi tanárai és docensei. A pályázatnak tartalmaznia
kell szakmai önéletrajzot, valamint a pályázó elképzeléseit és terveit.
A megbízás 3 évre szól. A pályázat elbírálásának határideje a megjelenéstől számított 3.
hónap.
1837
oktatási dékánhelyettesi tisztségének betöltésére
A megbízandó dékánhelyettes feladata a dékán irányításával a Kar oktatási
tevékenységének koordinálása és az ezzel kapcsolatos operatív feladatok ellátása.
Pályázhatnak a Kar főállású egyetemi tanárai és docensei. A pályázatnak tartalmaznia
kell szakmai önéletrajzot, valamint apályázó elképzeléseit és terveit.
A megbízás 3 évre szól. A pályázat elbírálásának határideje a megjelenéstől számított 3
hónap.
1838
ifjúsági dékánhelyettesi tisztségének betöltésére
A megbízandó dékánhelyettes feladata a dékán irányításával a hallgatói
önkormányzattal való kapcsolattartás és az ehhez kötődő operatív feladatok ellátása.
Pályázhatnak á Kar főállású egyetemi tanárai és docensei. A pályázatnak tartalmaznia
kell szakmai önéletrajzot, valamint a pályázó elképzeléseit és terveit.
A megbízás 3 évre szól. A pályázat elbírálásának határideje a megjelenéstől számított 3
hónap.
1839
A Matematikai Tanszékcsoport
tanszékcsoportvezetői tisztségének betöltésére
A megbízandó tanszékcsoport-vezető feladata a Matematikai Tanszékcsoport tanszékei
oktató munkájának összehangolása, a tanszékcsoport irodájának és könyvtárának felügyelete, az
ezekkel kapcsolátös adminisztratív és pénzügyi tevékenység irányítása, a . tanszékcsoport
meglévő pályázatainak • koordinálása és új pályázatok (FEFA, MKM stb.) ..esetén azok
összeállítása. Feladata továbbá a tanszékcsoport különböző fórumokon történő képviselete..
A pályázónak egyetemi tanári kinevezéssel kell rendelkeznie.

-
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A megbízás 1996. július l-jétől kezdődően 3 évre szól.
Az elbírálás határideje a pályázat benyújtási határidejétől számított 60 nap. A
pályázóknak meg kell felelniük a JATE oktatói követelményrendszerében rögzített
feltételeknek.
A pályázatokat a megjelenéstől számított 30 napon belül a JATE Rektori Hivatalába
(6720 Szeged, Dugonics tér 13.) kell benyújtani. A pályázatok formai feltételeiről a (62) 454008 telefonszámon kérhető felvilágosítás.
1840
AZ ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR
Római Jogi Tanszékére
egyetemi tanársegédi álláshelyre
A kinevezendő tanársegéd feladata a nappali tagozatos hallgatók részére gyakorlatok
vezetése, valamint esetenként előadások tartása. Köteles részt venni a tanszék kutatási
programjában. Feladata továbbá a tanszék munkájához tartozó adminisztráció ellátása, valamint
a tanszéki könyvtár kezelése.
Pályázhatnak azok a személyek, akik állam- és jogtudományi diplomával rendelkeznek,
továbbá bármely világnyelvet vitafokön ismerik, illetve a latin nyelvben a római jogi szövegek
olvasásához megfelelő jártassággal'bírnak.
A kinevezés 4 évre szol.
1841
nyelvtanári álláshelyre
A kinevezendő nyelvtanár feladata a nappali tagozatos hallgatók latin nyelvi oktatása,
különös tekintettel a római jogi szövegek olvasásához szükséges szaknyelvi ismeretek
tanítására.
..••.•<•-.
Pályázati feltételek: latin nyelvből egyetemen szerzett nyelvtanári diploma, többéves
nyelvoktatási gyakorlat, jártasság római jogi szaknyelv oktatásában.
A kinevezés határozatlan időre szól.
1842
A TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR
Természeti Földrajzi Tanszékére
egyetemi adjunktusi álláshelyre
A kinevezendő adjunktus feladata előadások tartása távérzékelés, illetve hidrogeográfia
témakörben, valamint terepgyakorlatok vezetése földrajz és geográfus szakos hallgatóknak. A
pályázónak részt kell vennie a tanszék nemzetközi kutatási projektjeiben.
A pályázat feltételei: egyetemi doktori disszertáció, többéves oktatói, kutatói gyakorlat,
idegen nyelvek előírt szintű ismerete.
1843
egyetemi tanársegédi álláshelyre
A kinevezendő tanársegéd feladata regionális természeti földrajzi gyakorlatok, valamint
a szakgeográfusok számára előírt tájtervezési gyakorlatok tartása. A pályakezdő jelölteknek is
hitelt érdemlően bizonyítani kell kezdeti tudományos tevékenységüket és idegen nyelvterületen
eltöltött hosszabb kutatási időket.
A kinevezés 1996. augusztus l-jétől 3 évre szól.
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1844
Gazdasági Földrajzi Tanszékére
egyetemi tanársegédi álláshelyre
A kinevezendő tanársegéd feladata gyakorlatok és szemináriumok tartása a regionális
földrajz (elsősorban Kelet-Közép-Európa gazdaságföldrajza), a településföldrajz és a földrajzi
információs rendszerek tárgykörében. Részt kell vennie a terepgyakorlatok szervezésében és
vezetésében, valamint be kell kapcsolódnia a tanszéki kutatómunkába. Előnyt élveznek a
külföldi tapasztalattal rendelkező jelöltek.
A kinevezés 4 évre szól.
1845
Fizikai Kémiai Tanszékére
két egyetemi tanársegédi álláshelyre
A kinevezendő tanársegédek feladata a tanszék oktatómunkájában való részvétel,
elsősorban gyakorlatok és szemináriumok vezetésével. Feladatuk a saját tudományterületükön
projektmunkák, szak- és diplomamunkák meghirdetése, azok irányítása. Kutatómunkát az első
években a reakciókinetika területén kell végezniük.
A kinevezésnél előnyt jelent a PhD-fokozat.
A kinevezés 4 évre szól.
1846
ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR
Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszékére
egyetemi tanársegédi álláshelyre
A kinevezendő tanársegéd feladata részt venni a tanszék oktató-, kutató- és nevelő
munkájában, elsősorban a családi jog és polgári jog területén.
A pályázónak rendelkeznie kell állam- és jogtudományi doktori oklevéllel, két
világnyelvből legalább középfokú "C" típusú nyelvvizsgával és minimális előképzettséggel
családi jogból.
A kinevezés 4 évre szóK
1847
BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR
Német Irodalomtudományi Tanszékére
egyetemi tanársegédi álláshelyre
A kinevezendő tanársegéd feladata irodalomelméleti és irodalomtörténeti kurzusok
tartása a német irodalom XVIII. századtól napjainkig terjedő korszakaiból, valamint részvétel a
tanszék tudományos és kulturális programjainak szervezésében.
A pályázónak rendelkeznie kell német szakos egyetemi diplomával, valamint oktatási és
kutatási területről publikációs tevékenységgel.
A kinevezés 4 évre szól.

-
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1848
GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁP
Ellátási és Beszerzési Osztályára
osztályvezetői állás betöltésére
A kinevezendő osztályvezető feladata a gépjárműszolgálat, a gondnokság, a központi
anyagraktár, a palacktároló, az üdülés és az orvosi rendelő tevékenységének irányítása,
szervezése, az egyetemi szolgáltatások magas színvonalú ellátásának biztosítása.
A pályázónak rendelkeznie kell felsőfokú iskolai végzettséggel, a költségvetés területén
szerzett szakmai ismerettel és legalább 5 év vezetői gyakorlattal.
A kinevezés határozatlan időre szól.
1849
Központi Idegennyelvi Lektorátus
nyelvtanári álláshelyére

,

•.

A pályázónak rendelkeznie kell spanyol-német szakos egyetemi diplomával, felsőfokú
angol nyelvvizsgával. Lektorátusi nyelvoktatási gyakorlattal rendelkezők előnyben részesülnek.
A kinevezés határozatlan időre szól.
A pályázatok elbírálásának határideje a megjelenéstől számított 60 nap.
A pályázatokat a megjelenést követő 30 napon belül a JATE Rektori Hivatalába (6720
Szeged, Dugonics tér 13.) kell benyújtani. A pályázat formai feltételeiről ugyanott lehet
érdeklődni. Telefon: (62) 454-007
Dr. Mészáros Rezső s.k.
rektor
1850
PALYÁZAT1 FELHÍVÁS
(A Művelődési Közlöny XXXX, évfolyam 3. számában (1996. február 2.) megjelent
pályázatok)
A pályázatot meghirdető
szerv

JATE 6720 Szeged,
Dugonics tér 13.

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb

feltételek
Óvodavezetői állás
Egyetemi Óvoda 6722 szgy: 10 év
Szeged, Batthyány
vez. gyak: 5 év
u. 8.
Előny: nyelvtudás

-Juttatások (Ft), illetmény,
pótlék egyéb

Pehi: a megjelenéstől
számított 60 nap
Pc: JATE Rektori
Hivatal
Tel.: (62).454-007

1851

JATE 6720 Szeged,
Dugonics tér 13.

Pedagógusi állás
Ságvári Endre Gyak. tanár szakos egyetemi AEL1996. márc. 15.
Gimnázjum 6722
végzettség
Pehi: a megjelenéstől
Szeged) Szentháromszámított 60 nap
ság útja 2.
Pc: JATE Rektori
Hivatal
matematika-fizika szakos
Tel.: (62) 454-007
tanári álláshelyre, a fizika
tanítására
i•
francia-történelem szakos
tánári álláshelyre, a francia kéttannyelvű osztályokban a történelem francia
nyelven való tanítására

-
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1852
Szegeden, 1996. január 12-én
József Attila Tudományegyetem
Rektori Hivatala
Dugonics tér 13":
6720 Szeged 1

'

Dr. Mészáros Rezső
a JATE rektora

József Attila Tudományegyetem
Hallgatói Önkormányzata
Boldogasszony sgt. 4.
6725 Szeged
' '

•

Fekete Csaba
EHÖK-elnök

A JATE Rektora és a Hallgatói Önkormányzat Elnöke a hallgatói jegyzettámogatás
(006-52001-8) felosztásáról - a Kiadói Tanács előterjesztése alapján és azzal egyetértésben - az
alábbi
MEGÁLLAPODÁST
kötötték:
1, A hallgatói jegyzettámogatásból az Egyetem minden, az 1995-96-os tanév I I .
félévére nappali tagozatos alapképzésre beiratkozott, vagy szakirányú továbbképzésben
tanulmányokat folytató magyar állampolgárságú hallgatója és a magyar állampolgárságú
hallgatókkal azonos elbírálás alá eső hallgatója 2.500.-Ft (kettőezerötszáz forint) támogatást
kaphat, amennyiben pályázat útján elnyeri ezt a támogatási formát.
2, A hallgató ezt a támogatást könyvutalvány formájában kapja meg.
3, Az utalvány kerek forintösszegű bonokból áll, melyek sorszámmal vannak ellátva. A
hallgató az általa vásárolt könyv árának kerek forintösszeg feletti részét készpénzben fizeti,
azaz a bon készpénzzé át nem váltható.
4, A megállapodást aláírók a könyvvásárlások technikai jellegű lebonyolítását a
PRUDENTIA Alapítványra, pénzügytechnikai ellenőrzését az Egyetem Gazdasági Hivatalára
bízzák.
5, Jelen megállapodás az 1995-96-os tanév második félévére vonatkozik, az utalványok
levásárlási ideje 1996. június 30.
•
A JATE nevében

A Hallgatói Önkormányzat nevében

Dr. Mészáros Rezső srtc
a JATE rektora

Fekete Csaba s.k.
EHÖK-elnök

1853
TAJEKOZTATAS
(a Számítóközpont közleménye)
Tájékoztatásul közöljük, hogy az IBM-4361 típusú számítógépünket az 1995/96. tanév
végén leszereljük. Az IBM Mainframe hardware architektúrához kötött felhasználóinknak az
IMB Acedemic Initiative program keretében a BKE IBM 3090 típusú számítógépen biztosítunk
lehetőséget arra, hogy programjait a jövőberí is használni tudják. Az IBM-4361 leszerelése után
e rendszer mágneses adathordozóit (mágnesszalag,' mágneslemez) a JATE egyetlen
számítógépén : sem lehet leolvasni, így azokat a leszerelés előtt (adatvédelmi okokból is)
töröljük/ ""' •"
" '
Áz IBM-4361 leszerelésével, a BKE 3090 számítógép használatával, valamint a
mágnesszalagon tárolt, még értékes információk átmentésével kapcsolatban a Számítóközpont
Help Desk Szolgálata nyújt további információt és szükség esetén segítséget.
Dr. Makay Árpád s.k.
a Számítóközpont vezetője
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TÁJÉKOZTATÓ
a Foglalkozásegészségügyi Szolgálat (üzemorvosi rendelés) rendelési idejének változásáról

A JATE Értesítő' 145. számában (1995. november 2.) megjelent rendelési idő március
., 8., 15., 22., 29. napjain akként változik, hogy
csökkentett rendelési időben
11.30-12.30-ig lesz rendelés.
Egyebekben a rendelési idő nem változik.
Dr. Szabó Imre s.k.
kancellár
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