
Debreceni Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar Dékánja 
                        

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § 
alapján 

pályázatot hirdet 

Gyógyszerésztudományi Kar Gyógyszerészi Kémia Tanszék  
 

tanársegéd 

munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
                        
Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 

Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen , Egyetem tér 1. 

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

Részvétel a tanszék oktató, tudományos, kutató tevékenységében. A 
tanszékvezető által meghatározott gyakorlatok és szemináriumok tartása. 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
                        
Pályázati feltételek: 

         Egyetem, 
         oktatási feladatai témájában a mesterfokozat és szakképesítés 

követelményeit érdemben meghaladó tudás, és ehhez kapcsolódó 
széleskörű tájékozottság 

         eredményes tudományos munka végzésére való alkalmasság, a 
doktori képzés megkezdése 



         egy, a szakmájában hasznosítható idegen nyelvből középfokú 
(B2) szintű, komplex típusú államilag elismert, vagy azzal 
egyenértékű nyelvvizsga 

         szemináriumok, gyakorlatok vezetésére való alkalmasság 
         rendszeres tudományos tevékenység, általában 3 éves szakmai 

gyakorlat 
         gyakorlatok rendszeres tartása magyar és angol nyelven 
         büntetlen előélet 
         cselekvőképesség 
         magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad 

mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt, 
vagy letelepedett személy 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
         gyógyszerész vagy vegyész diploma 
         angol nyelvből „C” típusú felsőfokú nyelvvizsga 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2019. január 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 18. 

A pályázatok benyújtásának módja: 
         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem 

Gyógyszerésztudományi Kar Dékánja címére történő 
megküldésével (4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. ). Kérjük a 
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 
számot: OGYKDH/411/2018. , valamint a munkakör 
megnevezését: tanársegéd. 

         Elektronikus úton Dr. Borbás Anikó részére a 
borbas.aniko@pharm.unideb.hu E-mail címen keresztül 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 21. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
         www.unideb.hu - 2018. november 29. 
         pharm.unideb.hu - 2018. november 29. 

  
  

 


