
Debreceni Egyetem Rektora  

                         
pályázatot hirdet 

a Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar  

Élelmiszertechnológiai Intézetbe  

tudományos tanácsadó  

munkakör betöltésére.  

 

A munkaviszony időtartama: határozatlan idejű munkaviszony  

                         
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Böszörményi út 138.    

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

Kutatómunka folytatása az élelmiszertudomány, elsősorban a növényi és állati termékek 

minősége kapcsolatrendszerében, különös tekintettel az élelmiszeripari technológia fejlesztés 

területén. Feladatai közé tartozik továbbá az Élelmiszertechnológiai Intézetben folyó kutatási 

feladatok irányítása, önálló kutatások végzése, koordinálása, valamint részvétel minden olyan 

intézeti munkában, amely az Élelmiszertechnológiai Intézet szakmai fejlődését segíti.  

Illetmény és juttatások: 

Az alapbér megállapítására és a juttatásokra a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 

törvény és a kapcsolódó ágazati jogszabályok, valamint az intézmény egyéb belső szabályozó 

dokumentumainak rendelkezései az irányadóak. 

                         

Pályázati feltételek: 

 Egyetem 

 angol nyelvből középfokú (B2) szintű, komplex (szóbeli és írásbeli) állami 

nyelvvizsga, valamint egy további nyelvből a szakirodalom tanulmányozásához 

szükséges nyelvismeret 

 doktori fokozat  

 publikálás idegen nyelven 

 szeminárium, előadás tartása 

 nemzetközi elismertség az adott tudományterületen 

 kiemelkedő tudományos munkásság  

 alkalmasság a hallgatók, doktori képzésben résztvevők, tanársegédek, 

tudományos segédmunkatársak tanulmányi, tudományos munkájának 

irányítására, koordinálására, valamint kutatási projektek vezetésére.  



 nemzetközi szinten ismerje és művelje tudományterületét, melyet kiemelkedő 

publikációs tevékenységgel igazol  

 legyen alkalmas hazai és nemzetközi tudományos fórumokon szakterületének 

megfelelő szintű képviseletére  

 tartson rendszeres kapcsolatot a gyakorlattal és segítse a tudományos 

eredmények megvalósítását  

 alkalmas legyen idegen nyelven előadás tartására  

 rendelkezzék megfelelő az oktatásban, kutatásban szerzett szakmai 

tapasztalattal, rendelkezzék legalább 8 éves kutatói, oktatói gyakorlattal  

 széleskörű, több tudományterületet összekötő kooperáció (mind hazai - mind 

nemzetközi) agrár, természettudományok és orvostudományok területén. 

 megfelelés a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 44/A. §-ban 

foglaltaknak.  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 MTA doktori cím 

 hazai és nemzetközi kísérletek előkészítése és lebonyolítása során hazai és 

nemzetközi munkacsoportok tagja/koordinátora 

 kutatócsoport-irányítási tapasztalat 

 projektirányítási tapasztalat  

 HPLC, elválasztástechnikai és minőségbiztosítási tapasztalatok 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 a pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó személyi adatait, lakcímét, tudományos 

fokozatát, szakmai díjait, idegen nyelv tudását, szakmai, tudományos munkáját, 

munkájára vonatkozó jövőbeni terveit, hazai és nemzetközi tudományos, illetve 

szakmai szervezetekben végzett munkáját, tisztségét, a nemzetközi tudományos 

életben való részvételét  

 részletes szakmai önéletrajzot 

 végzettséget, tudományos fokozatot, MTA doktori címet (amennyiben 

rendelkezik vele), idegen nyelv tudását igazoló okiratok hitelesített másolatát 

(belső pályázó esetén az okiratok hitelesítését kabinetfőnök főigazgató 

végezheti) 

 a pályázó közleményeinek és hivatkozásainak teljes közhiteles listája a Magyar 

Tudományos Művek Tárából (www.mtmt.hu)  

 külső pályázónál három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány 

(nem szükséges hatósági erkölcsi bizonyítvány benyújtása abban az esetben, ha 

az egyetemmel korábban fennállt megbízási vagy foglalkozási jogviszonyára 

tekintettel már igazolta és a korábbi jogviszonya megszűnése óta legfeljebb hat 

hónap telt el)  

 nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázatot az azt véleményező, elbíráló 

személyek és testületek megismerhetik, és a pályázó a pályázati anyagában 

foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges 

kezeléséhez is hozzájárul  

 valamint minden olyan iratot, melyet a pályázó a pályázat elbírálása 

szempontjából fontosnak tart  

 a pályázatot elektronikus formában (pen drive adathordozón két pdf file-ba 

szerkesztve: az egyik pdf file tartalmazza a publikációs jegyzéket, a másik pdf 



file tartalmazza a pályázat többi részét), valamint egy nyomtatott példányban is 

kérjük benyújtani.   

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2022. október 1. napjától tölthető be.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 11. 

A pályázatok benyújtásának módja:  

 Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem Rektora címére történő 

megküldésével (4002 Debrecen, Pf.: 400. Rektori Hivatal). Kérjük a borítékon 

feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:                     

RH/93-58/2022., valamint a munkakör megnevezését: tudományos tanácsadó   

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. szeptember 30. 

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:  

 www.unideb.hu – 2022. május 13.  

 www.mek.unideb.hu – 2022. május 13. 

 

http://www.mek.unideb.hu/
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