
PALYAZATI FELHivAs

A Magyar TudomSnyos Akad6mia Biilcs6szettudom6nyi Kutat6kiizpont
ft5igazgat6j a p iiy Lzatot hirdet

,,TUDOMANYOS SEGEDMUNKATARS G'IATAL KUTAT6)"
kcizalkalmazotti munkakdr6nek betcilt6sdre

Kutatr{si t6ma:

Lukdcs Gyorgyfiloz|fiai hagl,tatdkdnak kutatdsa 6s a hermeneutikai hag,,omdny

Az MTA BTK Filozofrailrfiezet6nek Valkisfiloz6fiai ds Hermeneutikai munkacsoportja olyan
fiatal munkatdrsat keres, aki szivesen foglalkozna a2O. szdzad,kevds szdrrlrt, vilighinim u[yu,
fi1oz6fusai kozril Lukiics Gyrirgy munk6ss6g6val 6s eszmetcirt6neti kontextus6val, valaniint
<jn6ll6 kutat6sokat vdgezne a filoz6frai hermeneutika k6zponti jelent6s6gti t6m6iban
(e gzisztencia, nyelvi s6 g, tiirt6netis6 g).

A leend6 seg6dmunkatarsnak szriks6g eset6n be kell kapcsol6dnia a Lukrlcs Archivum
tigyeinek int6z6s6be (szakmai levelezds) 6s adott esetben a Lukdcs-hagyatek feldolgoz6sanak
fi lol6giai munk6lataiba is.

Pf,lydzati felt6telek:

ftlo z6fra v agy e sztdtika szako s ( o sztatl an vagy me sterk6pz6 s b en szerzett) e gyetemi
diploma,
szitmito gep-felhaszn6l6i alapismeretek,
biintetlen e166let,

legal6bb kdz6pfokri n6met nyelvismeret.

Jogilllfsfua illetm6ny6re 6s egy6b juttatrisaira a kdzalkalmazottakjogrilkis6r6l sz6l6 1992. evi
XXXil. trirvdny, valamint a kozalkalmazottak jogdllilsar6l sz6l6 1992. 6vi XXXII.
torv6nynek a Magyar Tudomrinyos Akaddmia irdnyitfsa al6 tartoz6 k<ilts6gvetdsi szervekn6l,
illetve m6s kutat6- 6s kutat6st kieg6szito int6zetekn6l tdrtdn6 v6grehajtris 616l szol6 a 84l20IL
(Y . 26.) kormdnyrendelet rendelkez6 sei az iranyad6 ak.

A kinevez6s hatdrozott id6re (2+2 6vre) sz6l, 4 h6napos pr6baid6 kikotds6vel. A
ko zalkalmazotti j o gvi s zony i d6tartama : maxim um 24 h6 nap.

A munkakcir az elbirfrl6st kcivet6en, leghamarabb 2017. szeptember IS-etol tdltheto be.

Piiyhzhatnakhathrozott id6re alkalmazott kutat6k, akiknek a kinevez6se a kdzeljovSben leirir;
a korhat6r betart6sSval PhD-fokozatot mhr megszerzett fiatalok, de el6nyt dlveznek a frissen
diplomrizott kutat6k; valamint jelenleg PhD-k6pz6sben r6szt vev6 hallgat6k, amennyiben a
kdpzdsiik 6llami osztdndij ig6nybev6tele ndlktil, levelezo form6ban tort6nik.



Az alkalmazhat6 kutat6k fels6 korhatlra30 6v, kiv6teles esetben 35 6v, amelyhez az MTA
elnrikdnek enged6lye sziiks6ges. Az MTA es6lyharmonizirci6s keretprogramja 6rtelm6ben a

10 6ven aluli gyermeket nevelo kutat6n6k eset6ben a korhat6r gyermekenk6nt 2 dwel
meghosszabbodik. A meghosszabbitott korhatar drvdnyes a gyermeknevel6si tilvoll6tet
igdnybe vev6, illetve a gyermek6t egyediil nevelo ferfiakra is.

Az elbirblitsnii elSnyt jelent a szakszoveg-olvasdsi szintti magyar 6s a legal6bb t6rsalg6si
szintri angol nyelvtud6s.
Egyenl6 szakmai megit6l6sri palyazSk eset6n el6nyben r6szesitjiik a n6i jelentkez6ket.

A pily fizatnak tartalmaznia kell :

szakmai eletrajzot 6s publik6ci6s jegyzdket, lehet6s6g szerint a Magyar TudomSnyos
Mrivek TSra (MTMT) alapj6n vagy annak elveit k6vetve,

min. 3000 karakteres kutat6si tervet,
iskolai vdgzettsdget 6s nyelvtud6st igazol6 bizonyitv6nyok miisolatiit,
apillydzat elnyerdse eset6n harom h6napnrll nem r6gebbi erk<ilcsi brzonyitvdnyt,
nyilatkozatot arr6l, hogy a pitlydzati anyagban taliihat6 szem6lyes adatokat az

eljar6ssal <isszefi.igg6sben a kutat6kozpont kezelheti.

Apfllyizatoknak egy p6ldrlnyban20l7. augusztus 30. napjfig kell be6rkezniiik kizdr6lag
lev6lben

az MTA Biilcs6szettudominyi Kutat6kiizpont (Postacfm: 1453 Budapest, Pf.: 33.)
cim6re.

A zirt borit6kra k6rjiik rdirni:
,,P{ly6zat fiatal kutatrfi munkakiirre - MTA BTK-KP/347-2312017"

A p hly 6zat elbirdl6s rin ak hatdri deje: 20 17. szeptemb er 5.

A munk6ltat6val kapcsolatban inform5ci6t a www.mta.hu honlapon szerezhet.

Apilyinati kiiris tovfbbi kdzzfit6telilnek helye, ideje:

. www.kozigallas.hu -2011. augusztus 4.

. www.mta.hu -2017. augusztus 4.

. www.btk.mta.hu -2017. augusztus 4.

lo' "g\.1>\

s;
(p.nrt4

(-) l'

*"t,^-{le
x"tr. 2o rl. or. s/


