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III. Közlemények

2528
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
[A Művelődési Közlöny XLII. évfolyamának 10. számában (1998. március 30.) megjelent
pályázatok]
A JÓZSEF ATTILA TUDOMÁNYEGYETEM
pályázatot hirdet a
BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszékére
egyetemi tanársegédi álláshelyre
A kinevezendő tanársegéd feladata, hogy a leíró olasz nyelvtan tárgykörében
folytasson oktató munkát, valamint nyelv- és stílusgyakorlati szemináriumokat irányítson.
Fel kell készülnie pszicholingvisztikai előadás és szeminárium tartására is. Alkalmazott
nyelvészetből PhD-hallgató kell, hogy legyen, amely így egyben egyfajta tudományos
munkát is jelent ezen a téren.
A pályázónak legalább 3 éves egyetemi oktatói, illetve pedagógiai gyakorlattal kell
rendelkeznie.
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).
2529
Filozófia Tanszékére
egyetemi tanársegédi álláshelyre
A kinevezendő tanársegéd feladata filozófia szakos hallgatók számára
főkollégiumok és szemináriumok tartása az angolszász filozófia és filozófiatörténet, illetve a
morálfilozófia tárgyköréből, valamint általános művelő kollégiumok meghirdetése nem
filozófia szakos hallgatóknak. Részvétel a tanszéki kutatásokban, és közreműködés a
tanszék számítástechnikai fejlesztésében.
A pályázónak rendelkeznie kell filozófia szakos egyetemi oklevéllel, felsőfokú
angol nyelvtudással, valamint magas szintű számítástechnikai ismeretekkel.
A kinevezés 4 évre szól.
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2530
Szláv Filológiai Tanszékére
2 fő egyetemi tanársegédi álláshelyre
további jogviszony keretében
a) A kinevezendő tanársegéd feladata a bolgár kultúra történetének, a mai bolgár
nyelv rendszerében oktatása.
A pályázó bolgár nyelv- és irodalom szakos egyetemi oklevéllel rendelkezzen.
További nyelvszakos diploma, valamint felsőoktatási gyakorlat az elbírálás szempontjából
előnyt jelent.
b) A kinevezendő tanársegéd feladata elsősorban ukrán nyelvórák tartása, szükség
esetén ukrán irodalomtörténeti szemináriumok vezetése.
A pályázónak ukrán nyelv- és irodalom szakos egyetemi oklevéllel kell
rendelkeznie. Felsőoktatási gyakorlat, valamint tudományos továbbképzésben való részvétel
az elbírálás szempontjából előnyt jelent.
A kinevezések legfeljebb 4 évre szólnak.
A pályázóknak meg kell felelniük a JATE oktatói követelményrendszerében foglalt
feltételekne.
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
2531
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
[A Művelődési Közlöny XL13. évfolyamának 11. számában (1998. április 15.) megjelent
pályázatok]
A JÓZSEF ATTILA TUDOMÁNYEGYETEM
pályázatot hirdet a
BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR
Filozófia Tanszékére
egyetemi adjunktusi álláshelyre
A kinevezendő egyetemi adjunktus feladata filozófia szakos hallgatók számára
főkollégiumok és szemináriumok tartása az egyetemes és magyar politikai filozófia és
politikai eszmetörténet köréből, valamint általánosan művelő tárgyak meghirdetése a
politikai filozófia történetéből nem filozófia szakos hallgatók részére. Részvétel a tanszék
tudományos kutatómunkájában, illetve saját, korábbi kutatásainak továbbfolytatása az
Európai politika eszmetörténet terén. Közreműködik a tanszék nemzetközi kapcsolatainak
fejlesztésében és intenzíven bekapcsolódik a szakmai közélétbe.
A pályázónak rendelkeznie kell kandidátusi fokozattal, négy idegen nyelv legalább
középfokú ismeretével, rendszeres publikációs és szövegkiadási tevékenységgel.
A kinevezés 4 évre szól.
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2532
Orosz Filológia Tanszékére
egyetemi adjunktusi álláshelyre
A kinevezendő egyetemi adjunktus feladatköre kettős: részt kell vennie mind az
orosz, mind a szerb nyelv és irodalom szakos képzésben. Feladata előadások tartása a 19.
századi orosz nagyregényről és a modem szerb irodalomból, szemináriumok vezetése a 19.
századi orosz és szerb irodalomból, a modem szerb irodalomból, valamint a fenti
témakörökben szakdolgozó hallgatók munkájának irányítása.
A pályázónak rendelkeznie kell irodalomelméleti és komparisztikai felkészültséggel,
egyetemi doktori fokozattal és felsőoktatási gyakorlattal.
A kinevezés 4 évre szól.
2533
TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR
Biológiai Szakmódszertani Csoportjába
egyetemi adjunktusi álláshelyre
A kinevezendő egyetemi adjunktus feladata a Biológia tanítása kurzus oktatása, a
hallgatók tanítási gyakorlatának felügyelete, szakdolgozatok készítésének irányítása.
A pályázónak rendelkeznie kell tanár szakos egyetemi diplomával, egyetem doktori
fokozattal, nyelvvizsgával. A szakmódszertan területén szerzett oktatási gyakorlat előnyt
jelent.
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).
Dr. Mészáros Rezső s.k.
rektor
2534
A JÓZSEF ATTILA TUDOMÁNYEGYETEM
pályázatot hirdet
a Ságvári Endre Gyakorló Altalános Iskolájába
I fő magyar-francia szakos tanári álláshelyre
nem pályakezdő pedagógus részére
Feltétel: egyetemi diploma
Állás elfoglalásának ideje: 1998. augusztus 16.
Bér: KJT. szerint
A pályázatokat a megjelenéstől számított 30 napon belül az egyetem Rektori
Hivatalába (6720 Szeged, Dugonics tér 13.) kell benyújtani.
Dr. Mészáros Rezső s.k.
rektor
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2535
TÁJÉKOZTATÓ
Fulbright Ösztöndíjakról az Egyesült Államokba az 1999-2000-es tanévre
A Fulbright Magyar-Amerikai Oktatási Csereprogram Bizottság örömmel hirdeti
meg az 1999-2000-es tanévre szóló ösztöndíjat. Fulbright ösztöndíjra azok a magyar
állampolgárok pályázhatnak, akik felsőfokú végzettséggel, valamint megfelelő szintű angol
nyelvtudással rendelkeznek és az Egyesült Államokban szeretnének oktatni, kutatni vagy
továbbtanulni.
Pályázati űrlapok a Fulbright és a Tanulmányi Tanácsadó központtól (József Attila
Tudományegyetem Központi Könyvtár, Amerikai Felsőoktatási Információs Központ, 6720
Szeged, Dugonics tér 13., tel.: 62/454-065, fax: 62/312-718, e-mail: ficzko@bibl.uszeged.hu) igényelhetők. A pályázatokat a szükséges mellékletekkel együtt 1998. július 15ig, három példányban, angol nyelven kell a Fulbright Bizottsághoz eljuttatni.
A Bizottság tájékoztató előadást tart Szegeden a Fulbright Programról és a pályázati
feltételekről.
Helyszín: József Attila Tudományegyetem
Központi Épület
Szeged, Dugonics tér 13. II. emelet
Rektori Hivatal Tanácsterem
Időpont: 1998. április 27. (hétfő) délután 14 óra
Minden érdeklődőt szívesen látunk! Bővebb információ: Fulbright Bizottság,
Magyar-Amerikai Oktatási Csereprogram Bizottság, 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 1921.
Professzorok
Háza,
1/107.
Tel.:
1-183-6580,
1-183-4988,
e-mail:
bruckner@fulbright. huninet. hu, http: //www. prof. iif. hu/flbrght/flbrght. htm
A pályázati kiírás teljes szövege és a jelentkezési lapok elérhetők még a HVG
ONLINE Karrier rovatban is: http://www.hvg.hu/karrier/fulbright
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