
Debreceni Egyetem 
 

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

pályázatot hirdet 

Gyógyszerésztudományi Kar Gyógyszerhatástani Tanszék 
 

tanársegéd 

munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
 
Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 

Hajdú-Bihar megye, 4032 Debreceni Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar 
Gyógyszerhatástani Tanszék, Nagyerdei krt. 98. 

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

Humán mezenchimális őssejtek és dendritikus sejtek kölcsönhatásának 
vizsgálata, extracelluláris vezikulák dendritikus sejt-aktiváló hatásának 
vizsgálata, dendritikus sejtek keresztprezentáló képességének vizsgálata, 
oktatási feladatok ellátása. 

Illetmény és juttatások: 

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

         Egyetem, 
         molekuláris biológia MSc végzettség 



         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 

         angol nyelvből középfokú (B2) szintű, komplex típusú, államilag 
elismert, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga 

         szemináriumok, gyakorlatok vezetésére való alkalmasság 
         rendszeres tudományos tevékenység 
         gyakorlatok rendszeres tartása magyar és angol nyelven 
         számítógépes alapismeretek, Word, Excel, Powerpoint 

használata 
         büntetlen előélet és cselekvőképesség 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
         magas szintű ismeretek és előzetes tapasztalat a dendritikus 

sejtek biológiájának területén 
         mezenchimális őssejtek tenyésztésében és jellemzésében való 

jártasság 
         alapvető immunológiai módszerek (ELISA, Western Blot, 

áramlási citometria) ismerete és rutinszerű alkalmazása 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

         részletes szakmai önéletrajz, korábbi tapasztalatok ismertetése, 
fontosabb publikációk és tudományos munkák jegyzéke 

         iskolai végzettséget, szakképzettséget, idegennyelvtudást 
igazoló okiratok másolata 

         külső pályázó esetén 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) 

         nyilatkozat 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 

         minden olyan okirat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása 
szempontjából fontosnak tart 

         a pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó személyi adatait, 
lakcímét, a jelenlegi munkahelye, munkaköre, beosztása 
megnevezését, a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyait 



A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2020. február 14. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 11. 

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

megküldésével (4032 Debreceni Egyetem 
Gyógyszerésztudományi Kar Dékáni Hivatal, Nagyerdei krt 98. ). 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosító számot: OGYKDH/26/2020. , valamint a munkakör 
megnevezését: tanársegéd. 

         Elektronikus úton Nagyné Vaszily Mária részére a 
vaszily.maria@pharm.unideb.hu E-mail címen keresztül 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 13. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
         www.unideb.hu - 2020. január 27. 
         pharm.unideb.hu - 2020. január 27. 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás 
a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így 
annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel. 
  

  

 


