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Tájékoztató a Pro Scientia Aranyéremben részesült
hallgatókról
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Meghívó dr. Dóbé Sándor tudományos főmunkatárs
habilitációs előadására

1941

Meghívó dr. Kiss János
habilitációs előadására

1942

tudományos

tanácsadó

Pályázati felhívás a BTK Angol-Amerikai Intézetébe
egyetemi tanársegédi álláshelyre

1942

Pályázati felhívás a TTK Szervetlen és Analitikai
Kémiai Tanszékére egyetemi adjunktusi álláshelyre

1942

Pályázati felhívás a BTK Orosz Filológiai Tanszékére
tanszékvezetői tisztség betöltésére

1943

Pályázati felhívás a BTK Szláv Filológiai Tanszékére
tanszékvezetői tisztség betöltésére
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III. Közlemények

2412
TÁJÉKOZTATÓ
Örömmel tájékoztatom Egyetemünk polgárait, hogy az Országos Tudományos Diákköri
Tanács tekintélyes körben, mintegy 3200 egyetemi és főiskolai pályázó diák közül 45
tudósjelöltet részesített 1997-ben Pro Scientia Aranyéremben.
A JATE hallgatói közül hatan veheti majd át a Magyar Tudományos Akadémia
szeptemberi ünnepélyén e kimagasló kitüntetést.
Az Állam- és Jogtudományi Kar hallgatói:
Dudár Dóra
Villányi József.
A Bölcsészettudományi Kar hallgatója:
Józsa Krisztián
A Természettudományi Kar hallgatói:
Jelasity Márk,
Péter Mária és *
Majmóczy Péter.
Az Egyetem teljes vezetése nevében szívből gratulálok a hallgatóknak és az őket felkészítő
kollégáknak.
Dr. Homoki Nagy Mária
mb. oktatási rektorhelyettes
2413
MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívjuk Önt dr. Dóbé Sándor tudományos főmunkatárs (MTA Központi
Kémiai Kutatóintézet) habilitációs előadására.
KÉMIATUDOMÁNY
Habilitációs tantárgyi előadásának címe: A légkör kémiai folyamatainak kinetikája
Ideje: 1997. október 15. (szerda) 15.30 óra
Helye: Szent-Györgyi Albert tanterem (Dóm tér 8.)
Dr. Kenesei István s.k.
tudományos és pályázati rektorhelyettes

1942-

2414
MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívjuk Önt dr. Kiss János tudományos tanácsadó (JATE, MTA
Reakciókinetikai Kutatócsoport) habilitációs előadására.
KÉMIATUDOMÁNY
Habilitációs tantárgyi előadásának címe: Felületen lejátszódó fotokémiai folyamatok
Ideje: 1997. október 15. (szerda) 16.30 óra
Helye: Szent-Györgyi Albert tanterem (Dóm tér 8.)
Dr. Kenesei István s.k.
tudományos és pályázati rektorhelyettes
2415
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
[A Művelődési Közlöny XLI. évfolyam 25. számában (1997. szeptember 8.) megjelent
pályázatok]
A JÓZSEF ATTILA TUDOMÁNYEGYETEM
pályázatot hirdet a
BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR
Angol-Amerikai Intézetébe
egyetemi tanársegédi álláshelyre

#

A kinevezendő egyetemi tanársegéd feladatai: főként az Irish Studies témakörbe tartozó
és a brit kultúrtörténethez kapcsolódó szemináriumok tartása, valamint heti 1-2 nyelvtanításhoz
kapcsolódó kurzus vezetése.
A pályázónak rendelkeznie kell angol szakos egyeetmi diplomával és felsőoktatási
gyakorlattal, valamint Irish Studies előtanulmányokkal.
A kinevezés 4 évre szól.
2416
TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR
Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszékére
egyetemi adjunktusi álláshelyre
A kinevezendő egyetemi adjunktus feladata: analitikai, szervetlen kémiai és
környezetanalitikai gyakorlatok vezetése, diploma- és szakdolgozó hallgatók témavezetése,
speciális kollégiumok tartása, továbbá kutatómunka végzése a környezetkémiához és
analitikához kapcsolódó, nagy hatékonyságú oxidációs eljárások tárgykörében.
A pályázónak rendelkeznie kell a kémiai tudományok területén szerzett egyetemi
doktori vagy PhD fokozattal, : angol nyelvből középfokú állami nyelvvizsgával, továbbá az
oktatás területén legalább ötéves gyakorlattal. Az elbírálásnál előnyben részesülnek a
környezet-kémiai és a szerves kémiai kutatási tapasztalattal rendelkezők.

_ 1943 A kinevezés 4 évre szól.
A pályázatok elbírálásának határideje a benyújtási határidőtől 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 62/454007-es telefonszámon kérhető felvilágosítás.
2417
BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR
Orosz Filológiai Tanszékére
tanszékvezetői tisztség betöltésére
A megbízandó tanszékvezető feladata: a tanszék oktató- és tudományos munkájának
összehangolása, irányítása, hazai és nemzetközi kapcsolatainak ápolása és továbbfejlesztése.
A pályázónak rendelkeznie kell tudományos fokozattal a nyelvtudomány területén,
legalább 15 év felsőoktatási gyakorlattal, valamint elismert oktatói és szakmai tevékenységgel a
ruszisztika tárgykörében.
A megbízás legfeljebb 3 évre szól.
2418
Szláv Filológiai Tanszékére
tanszékvezetői tisztség betöltésére
A megbízandó tanszékvezető feladata: a tanszék oktató- és tudományos munkájának
összehangolása, irányítása, hazai és nemzetközi kapcsolatainak gondozása és fejlesztése.
A pályázónak rendelkeznie kell tudományos fokozattal, legalább két szláv szakos
diplomával, legkevesebb 5 év felsőoktatási gyakorlattal, valamint elismert oktatói és szakmai
tevékenységgel a szlavisztika tárgykörében.
A megbízás legfeljebb 3 évre szól.
A pályázatok elbírálásának határideje a benyújtási határidőtől 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-as telefonszámon kérhető felvilágosítás.
Dr. Mészáros Rezső s.k.
rektor
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