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ül. Közlemények

2108
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
[A Művelődési Közlöny XLI. évfolyam 1. számában (1997. január 20.) megjelent pályázatok]
A JÓZSEF ATTILA TUDOMÁNYEGYETEM
pályázatot hirdet
a GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG
Pénzügyi Osztályára
osztályvezetői álláshely betöltésére
A kinevezendő osztályvezető feladata az egyetemi pénzgazdálkodás lebonyolítása, a
pénzkezelés szabályszerűségének biztosítása, ellenőrzése, a pénzügyi nyilvántartások vezetése,
a külső és belső információs igények szerinti adatszolgáltatás biztosítása, az osztály teendőinek
teljes körű szervezése, ellátása az osztály dolgozóinak közreműködésével.
A pályázónak rendelkeznie kell szakirányú felsőfokú iskolai végzettséggel, a
költségvetés területén szerzett szakmai ismerettel, legalább 5 év vezetői gyakorlattal.
A kinevezés határozatlan időre szól.
A pályázatok elbírálásának határideje a megjelenéstől számított 60 nap.
A pályázatokat a megjelenéstől számított 30 napon belül a JATE Rektori Hivatalába
(6720 Szeged, Dugonics tér 13.) kell benyújtani. A pályázat formai feltételeiről ugyanott lehet
érdeklődni, tel.: 62/454-007.
2109
AZ ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR
Alkotmányjogi Tanszékére
tanszékvezetői tisztség betöltésére
A megbízandó tanszékvezető feladata a tanszék oktató- és kutatómunkájának irányítása,
szervezése. Feladata továbbá előadások és fakultatív kollégiumok tartása az alkotmányjog
tárgyköréből, valamint kutatások végzése, a tanszék fejlesztése, az utánpótlás nevelése.
Pályázhat minden olyan szakember, aki az állam- és jogtudomány kandidátusa, vagy
doktora tudományos fokozattal rendelkezik, az egyetemi oktatásban, illetve a fent megjelölt
tárgykör oktatásában többéves tapasztalata van, e tudományágban jelentős - rendszeres hazai és
külföldi publikációs tevékenységben is kifejeződő - tudományos eredményeket ért el, az oktatás
és a kutatás szervezésében gyakorlata van, képes a tanszéket és a tudományágat a hazai és
nemzetközi szakmai fórumokon, valamely világnyelv ismeretében színvonalasan képviselni.
A pályázónak meg kell felelnie a Felsőoktatási Törvényben és a JATE oktatói
követelményrendszerében rögzített, az egyetemi docensi, vagy egyetemi tanári állás
betöltéséhez előírt, feltételeknek.
A megbízás 5 évre szól.
A pályázatok elbírálásának határideje a megjelenéstől számított 60 nap.
A pályázatokat a megjelenéstől számított 30 napon, belül a JATE Rektori Hivatalába
(6720 Szeged, Dugonics tér 13.) kell benyújtani. A pályázat formai feltételeiről ugyanott lehet
érdeklődni, tel.: 62/454-007.
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Számviteli Tanszékére
másodállású egyetemi adjunktusi álláshelyre
A kinevezendő másodállású adjunktus feladata előadások tartása és szemináriumok
vezetése a számvitel témaköréből. Részt kell vennie a tanszék oktatásszervezési és tudományos
kutatómunkájában is.
A pályázónak rendelkeznie kell egyetemi doktori fokozattal és felsőoktatási tanítási
gyakorlattal.
A kinevezés 4 évre szól.
A pályázóknak meg kell felelniük a JATE oktatói követelményrendszerében foglalt •
feltételeknek.
A pályázatok elbírálásának határideje a megjelenéstől számított 60 nap.
A pályázatokat a megjelenéstől számított 30 napon belül a JATE Rektori Hivatalába
(6720 Szeged, Dugonics tér 13.) kell benyújtani. A pályázat formai feltételeiről ugyanott lehet.
érdeklődni, tel.: 62/454-007.

2111
A TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR
Algebra és Számelméleti Tanszékére
egyetemi docensi álláshelyre
A kinevezendő egyetemi docens feladata a tanszék oktató- és tudományos mrmkájában
való aktív részvétel, az algebra és a számelmélet témakörébe tartozó előadások és gyakorlatok
tartása programozó matematikus, közgazdász programozó, valamint matematikus, és matematika
tanárszakos hallgatók részére, hallgatói szakdolgozatok és diplomamunkák irányítása.
A pályázónak rendelkeznie kell matematikus vagy matematikatanári diplomával, PhD
vagy azzal egyenértékű tudományos fokozattal, legalább 5 éves egyetemi oktatói gyakorlattal,
valamint dokumentálható tudományos tevékenységgel.

2112
Alkalmazott Informatikai Tanszékére
egyetemi docensi álláshelyre
A kinevezendő egyetemi docens feladata az "Adatbázisok" c. tantárgy oktatása, a
terület oktatásának hosszú távú fejlesztése, valamint kutatási területéhez kapcsolódó PhD
munkák témavezetése.
A pályázónak rendelkeznie kell szakirányú egyetemi végzettséggel, angol középfokú
nyelvvizsgával, legalább 10 éves felsőoktatási gyakorlattal, szakirányú PhD fokozattal.
2113
Analízis Tanszékére
egyetemi docensi álláshelyre
A kinevezendő egyetemi docens feladata előadások és speciálkollégiumok tartása
analízisből és differenciálegyenletekből, valamint gyakorlatok vezetése. A pályázónak
rendelkeznie kell PhD fokozattal, többéves egyetemi tapasztalattal, magas szintű angolnyelvismerettel és differenciálegyenletes programcsomagok kezeléséhez szükséges számítógépes
ismeretekkel. Aktív kutatómunka felmutatását, nemzetközileg elismert folyóiratokban való
publikálás dokumentálását kérjük.
»
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Éghajlattani Tanszékére
egyetemi docensi álláshelyre
A kinvezendő egyetemi docens feladata az általános éghajlati elméleti és gyakorlati
kurzusainak tartása. A geográfusképzés területén diplomát és szakdolgozatot, valamint
projektmunkát készítő hallgatók szakmai irányítása és feladatok vállalása a posztgraduális
képzésben.
A kutatómunka területén mezotérségű légszennyeződéssel kapcsolatos programok
előkészítése és levezetése.
A pályázónak PhD fokozattal, 10 éves felsőoktatási gyakorlattal és legalább egy
nyelvvizsgával kell rendelkeznie.
2115
Kísérleti Fizikai Tanszékére
egyetemi docensi álláshelyre
A kinevezendő docens feladata alapkollégiumok (Atommagfizika és Elektronika) tartása
fizikatanár szakos és fizikus hallgatók számára. Részt kell vennie a tanszéken folyó
laboratóriumi gyakorlatok fejlesztésében és vezetésében. Továbbá feladata speciálkollégiumok
tartása a sziláfdtestfizika és az elektronika témaköreiben.
Oktatómunkája mellett végezzen kutatómunkát a szilárdtestfizika területén.
A pályázónak rendelkeznie kell a fizika területén szerzett PhD fokozattal, két nyelvből
legalább középfokú nyelvvizsgával, továbbá legalább 10 éves előadói gyakorlattal és kutatói
tapasztalattal az említett területen.

2116
Szilárdtest-'és Radiokémiai Tanszékére
egyetemi docensi álláshelyre
A kinevezendő docens feladata radiokémiai előadások tartása kémia szakos hallgatók
számára, szemináriumok és laboratóriumi gyakorlatok vezetése, önálló speciálkollégium
meghirdetése, projektmunkát, szakdolgozatot és diplomamunkát készítő, valamint a PhD
képzésben részt vevő hallgatók szakmai irányításában való részvétel. Feladata továbbá a
tanszék profiljába illő színvonalas kutatómunka végzése.
A pályázónak rendelkeznie kell kandidátusi, vagy PhD fokozattal, legalább 10 éves
egyetemi előadói és oktatásszervezési gyakorlattal.
A pályázóknak meg kell felelniük a JATE oktatói követelményrendszerében foglalt
feltételeknek.
A pályázatok elbírálásának határideje a megjelenéstől számított 60 nap.
A pályázatokat a megjelenéstől számított 30 napon belül a JATE Rektori Hivatalába
(6720 Szeged, Dugonics tér 13.) kell benyújtani. A pályázat formai feltételeiről ugyanott lehet
érdeklődni, tel.: 62/454-007.
Dr. Mészáros Rezső s.k.
rektor
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2117
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
[A Művelődési Közlöny XLI. évfolyam 2. számában (1997. január 28.) megjelent pályázatok]
A JÓZSEF ATTILA TUDOMÁNYEGYETEM pályázatot hirdet
az ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR
Nemzetközi Magánjogi Tanszékére
fő- vagy másodállású tanszékvezetői álláshelyre
A megbízandó tanszékvezető feladata a tanszék oktató- és kutatómunkájának
szervezése, valamint előadások és fakultatív kollégiumok tartása, a megfelelő szintű oktatói
utánpótlás nevelése.
A megbízás 3 évre szól.

2118
Fő- vagy másodállású egyetemi docensi álláshelyre
A kinevezendő egyetemi docens feladata a nemzetközi magánjog és a nemzetközi
gazdasági kapcsolatok oktatása, részvétel a kutató- és nevelőmunkában.
A pályázónak a tudomány kandidátusa vagy PhD tudományos fokozattal, a nemzetközi
magánjog műveléséhez szükséges nyelvismerettel (legalább két felsőfokú nyelvvizsga), oktatói
gyakorlattal és a nemzetközi gazdasági kapcsolatokkal összefüggésben legalább ötéves szakmai
gyakorlattal kell rendelkeznie. A nemzetközi ismertség a pályázat elbírálásánál előnyt jelent.
2119
Regionális Alkalmazott Gazdaságtan Tanszékére
tanszékvezetői álláshelyre
A megbízandó tanszékvezető feladata a tanszék oktató- és kutatómunkájának
szervezése, irányítása, előadások és fakultatív kollégiumok tartása a regionális gazdaságtan
témaköréből, valamint a tanszékhez tartozó más tárgyak (így különösen agrárgazdaságtan,
ipargazdaságtan, környezet-gazdaságtan) oktatásának megszervezése. A pályázónak képesnek
kell lennie arra, hogy a tanszéket képviselje a hazai és nemzetközi tudományos életben.
A megbízás 3 évre szól.

2120
egyetemi docensi álláshelyre
A kinevezendő egyetemi docens feladata előadások tartása regionális gazdaságtan
témában, a non-profit specializáció oktatásának szervezése a közgazdászképzésben, továbbá
részvétel a tanszék kutatómunkájában, annak megszervezésében - mindenekelőtt a regionális
gazdaságtan területén.
A pályázónak rendelkeznie kell kandidátusi vagy PhD tudományos fokozattál
közgazdaságtudományból, többéves oktatói és kutatói gyakorlattal.

2121
Alkotmányjogi Tanszékére
másodállású egyetemi docensi álláshelyre
A kinevezendő egyetemi docens feladata a jogászképzésben előadások tartása,
szemináriumok vezetése. Részt kell vennie fakultatív tárgyak kialakításában és oktatásában, be
kell kapcsolódnia a tanszéken folyó tudományos munkába.
A pályázónak rendelkeznie kell PhD, vagy azzal egyenértékű tudományos fokozattal.
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2122
Statisztikai és Demográfiai Tanszékére
egyetemi docensi álláshelyre
A kinevezendő egyetemi docens feladata a közgazdász- és jogászképzésben előadások
tartása, szemináriumok vezetése. Vegyen részt fakultatív tárgyak kialakításában és oktatásában,
kapcsolódjon be a tanszéken folyó tudományos munkába.
A pályázónak rendelkeznie kell PhD, vagy azzal egyenértékű tudományos fokozattal és
legalább tízéves oktatói gyakorlattal.
A pályázóknak - tanszékvezetői pályázat esetén - meg kell felelniük a Felsőoktatási
Törvényben és a JATE oktatói követelményrendszerében az egyetemi docensi, vagy egyetemi
tanári állás betöltéséhez, docensi pályázat esetén a Felsőoktatási Törvényben és a JATE oktatói
követelményrendszerében az egyetemi docensi álláshelyek betöltéséhez előírt feltételeknek.
A pályázatok elbírálásának határideje a megjelenéstől számított 60 nap.
2123
TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR
Növényélettani Tanszékére
egyetemi adjunktusi álláshelyre
A kinevezendő adjunktus feladata a tanszéken folyó oktató-, nevelő- és tudományos
munkában való aktív részvétel, növényélettanból specializációs kurzusok tartása, a
kutatómunkájához kapcsolódó szűkebb témakörből diákköri, szak- és diplomadolgozatot készítő
hallgatók munkájának irányítása, valamint doktoranduszok irányításában való aktív
közreműködés. Járuljon hozzá a tananyag (elmélet, gyakorlat) folyamatos korszerűsítéséhez.
Vállalnia kell a tanszék adminisztrációs ügyeiben való aktív részvételt, a különböző - oktatással
és kutatással kapcsolatos - feladatkörök önálló ellátását.
A pályázónak PhD, vagy egyetemi doktori fokozattal, angol nyelvből C típusú állami
középfokú, egy másik nyelvből nyelvvizsgával kell rendelkeznie. Előnyben részesülnek azok a
pályázók, akik növényi molekuláris biológiai gyakorlattal, ezen a szakterületen publikációs
tevékenységgel és oktatási gyakorlattal rendelkeznek.
A kinevezés 3 évre szól.
A pályázóknak meg kell felelniük a JATE oktatói követelményrendszerében foglalt
feltételeknek.
A pályázatok elbírálásának határideje a megjelenéstől számított 60 nap.
A pályázatokat a megjelenéstől számított 30 napon belül a JATE Rektori Hivatalába
(6720 Szeged, Dugonics tér 13.) kell benyújtani. A pályázat formai feltételeiről ugyanott lehet
érdeklődni, tel.: 62/454-007.
Dr. Mészáros Rezső s.k.
rektor
2124
MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívjuk dr. Gallé László a biológia tudomány doktora (JATE Ökológiai
Tanszék) habilitációs előadására.
KÖRNYEZETTUDOMÁNY
Habilitációs tantárgyi előadásának címe: A populációk közti kompetíció
Ideje: 1997. február 20. (csütörtök) délelőtt 9 óra
Helye: JATE TTK előadóterem (Ady tér)
Dr. Rácz Béla s.k.
általános és tudományos rektorhelyettes
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