SZÜKSÉGES IRATOK

A pályázatokat a Rektori Hivatalban személyesen kell benyújtani vagy postán, illetve
gyorspostán keresztül eljuttatni tértivevényes (átvételi igazolásos) küldeményként,
ahol a leadás, illetve átvétel napján iktatják ezeket.
A pályázatnak legalább a következő iratokat kell tartalmaznia:
a) a pályázó által aláírt jelentkezési típuskérvényt,
b) a pályázati dossziéban szereplő adatok hitelességére vonatkozó saját
felelősségvállalásáról írott nyilatkozatot,
c) a pályázó egyetemi karriertervét az oktatási tevékenységére – oktatói állások
esetében –, valamint tudományos kutatási tevékenységére vonatkozóan. A
karriertervet a pályázó legtöbb 10 oldalban fogalmazza meg, és ez képezi a
jelentkezők rangsorolásának egyik fő kritériumát,
d) a pályázó szakmai önéletrajzát, nyomtatott és elektronikus formában, a
következőképpen rendszerezve:
 az elvégzett tanulmányokra és megszerzett oklevelekre vonatkozó
információk;
 a szakmai tapasztalatokra és korábbi munkahelyekre vonatkozó
információk;
 kutatási igazgatóként vezetett kutatási-fejlesztési projektekre és
megnyert grantokra vonatkozó információk, ha léteznek ilyenek,
megnevezve a finanszírozási forrást, a projekt értékét és az ebből eredő
fontosabb publikációkat vagy szabadalmakat;
 a pályázó által elnyert díjakra, tudományos munkásságának
elismertségére vonatkozó információk.
a) a pályázó tudományos publikációinak listáját, nyomtatott és elektronikus
formátumban, amely tartalmazza:
 a pályázó által szakmai teljesítményében leginkább relevánsnak
tekintett maximum 10 tudományos munkának a jegyzékét, melyeket
elektronikus formátumban is mellékelni kell a pályázati dossziéhoz, és
amelyek feltüntetendők más, jelen cikkelyben előírt publikációs
kategóriában is.
 a doktori tézist/téziseket;
 habilitációra vonatkozó információkat (esetenként)
 találmányi szabadalmakat és más ipari tulajdonjog címeket;
 könyveket és könyvfejezeteket;
 fontosabb nemzetközi szakfolyóiratban, teljes terjedelemben publikált
tudományos közleményeket/cikkeket;
 fontosabb nemzetközi konferenciák köteteiben, teljes terjedelemben
publikált tudományos közleményeket;
 más tudományos cikkeket és megvalósításokat vagy művészeti
alkotásokat;
b) a pályázó által kitöltött és aláírt, a pályázati kritériumok teljesítését ellenőrző
lapot, amelynek modellje a 3. mellékletben szerepel
c) a doktori diploma megszerzését igazoló dokumentumokat: a doktori oklevél
hitelesített másolatát, illetve amennyiben az eredeti doktori oklevél nincs

elismerve a törvény erejénél fogva Romániában, akkor annak elismerési
vagy egyenértékesítés tanúsítványát, hitelesített másolatban;
d) a doktori tézis és – esetenként – a habilitálási tézis maximum egy-egy
oldalas, román nyelvű és egy világnyelven elkészített kivonatát;
e) a pályázó saját felelősségvállalását, amelyben írásban nyilatkozik arról, hogy
fennállnak-e vagy sem a 1/2011 sz. törvény előírásaival összeférhetetlen
helyzetek a versenyvizsga megnyerése esetén;
f) a habilitálási oklevél hitelesített másolatát (esetenként);
g) a pályázó tanulmányait igazoló egyéb tanulmányi okmányok hitelesített
másolatát (egyetemi oklevél és törzskönyvi kivonat/oklevélmelléklet,
mesteri oklevél és törzskönyvi kivonat/oklevélmelléklet, érettségi oklevél,
pszicho-pedagógiai képzettséget igazoló bizonyítvány);
h) a személyi igazolvány másolatát vagy ennek hiányában az útlevél, vagy más
személyazonosságot igazoló, személyi igazolvánnyal vagy útlevéllel
egyenértékű irat másolatát;
i) névváltoztatás esetén az ezt igazoló iratok másolatát – házasságlevél vagy a
névváltoztatást igazoló más irat;
j) idegen nyelvvizsga bizonyítványt;
o) maximum 10 tudományos publikációt, szabadalmat vagy egyéb munkát,
elektronikus formátumban, amelyeket a pályázó legjelentősebb szakmai
megvalósításai közül választ ki.
Docensi vagy II. fokozatú kutatói állásokra jelentkezőknek a pályázati dossziéjukban
meg kell jelölniük legalább 3, a szakterületükön elismert hazai vagy külföldi, az
egyetemen kívüli szaktekintély nevét és kapcsolattartási címét, akik elvállalták, hogy
ajánlólevelet írnak a pályázó szakmai képességeiről.
Professzori vagy I. fokozatú kutatói állásokra pályázóknak meg kell jelölniük a
pályázati dossziéjukban legalább 3, a szakterületükön elismert külföldi szaktekintély
nevét és kapcsolattartási címét, akik vállalták, hogy ajánlólevelet írnak a pályázó
szakmai képességeiről.

