
 

A Wesley János Lelkészképző Főiskola rektora (fenntartó: Magyarországi Evangéliumi 
Testvérközösség (MET))  

 
pályázatot hirdet 

egyetemi tanári  

munkaköri cím elnyerése érdekében, természettudományi területen, ökológia/szupraindividuális 
biológia témakörében. 

A kinevezendő egyetemi tanár feladata:  

Az ökológia valamint a tiszta és alkalmazott környezettudományok eredményeinek hitéleti 
alkalmazását megvalósító multidiszciplináris ökoteológiai tudományos kutatómunka, ehhez 
kapcsolódó felsőoktatási tananyagfejlesztő, oktató, oktatás- és kutatásszervezői tevékenység 
ellátása, koordinálása, hallgatói szakdolgozatok témavezetése, valamint az intézmény képviselete 
az ökoteológia és teremtésvédelem területén jelentős nemzetközi szervezeteknél, 
együttműködéseknél, hazai és nemzetközi kutatási és publikációs projektekben.  
 

Pályázati feltételek: 

●  A pályázónak rendelkeznie kell egyetemi végzettséggel, PhD tudományos fokozattal, 
habilitációs oklevéllel, felsőoktatási intézményben ökológiai, valamint hitéleti területen 
szerzett végzettségekkel, legalább 10 éves felsőoktatási szakmai gyakorlattal, 
széleskörű, MTMT-ben regisztrált, hazai és nemzetközi (magyar és idegen nyelvű) 
publikációs tevékenységgel (100 feletti tudományos közleménnyel és 500 feletti 
független idézettséggel, szerkesztésében megjelent hazai és nemzetközi kötetekkel), 
az ODT adatbázisában regisztrált és témavezetésével sikeresen fokozatot szerzett 
doktorandusszal, angol nyelvből államilag elismert felsőfokú nyelvvizsgával vagy 
annak megfelelő igazolt nyelvtudással.  
 

● A pályázatnak tartalmaznia kell: 
● (1) tartalomjegyzéket; 
● (2) az WJLF rektorának címezve a pályázó egyértelmű nyilatkozatát az adott pályázati 

kiírásra történő jelentkezéséről, valamint rövid, összefoglaló válaszát a pályázati 
felhívásban foglalt feladatokra és elvárásokra; 

●  (3) részletes szakmai önéletrajzot; és ennek részeként 
●  (4) linket a pályázó közleményeinek és hivatkozásainak teljes, közhiteles listájához a 

Magyar Tudományos Művek Tárában (www.mtmt.hu); valamint linket az ODT 
témavezetői adatlapjához (www.doktori.hu). 

● (5) a publikációk MTMT-ben elérhető adatainak bemutatása összefoglaló táblázattal, 
külön kiemelve a teljes tudományos pálya egészére vonatkozóan a legfontosabbnak 
ítélt öt publikáció, valamint a pályázat benyújtását megelőző öt évben megjelent művek 
közül a legfontosabbnak ítélt további öt publikáció listáját ezek adatainak 
feltüntetésével; 

http://www.mtmt.hu/
file:///C:/Users/Home/Documents/Wesley/ET/tervezet/www.doktori.hu


● (6) az alább felsorolt okiratokról készült hitelesített másolatot: 1. egyetemi szintű 
végzettséget igazoló okmány (külföldi végzettség esetén a végzettség hazai 
elismerését vagy honosítását tanúsító határozat), 2. egyéb diploma (ha a pályázó 
rendelkezik vele), 3. szakképzettséget, szakképesítést tanúsító iratok,  4. tudományos 
fokozat, (PHD, DLA, a tudományok kandidátusa, a külföldön szerzett és idehaza 
honosított tudományos fokozat), 5. habilitációs oklevél, 6. nyelvvizsga bizonyítványok, 
nyelvtudást igazoló dokumentumok.  

● (7) három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt a bűnügyi 
nyilvántartási rendszer adatai alapján annak igazolására, hogy büntetlen előéletű, és 
nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt; 

● (8) oktatott tárgyak listája az utolsó 10 évről, félévenkénti bontásban;  
● (9) minden olyan dokumentum, irat másolatát, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása 

szempontjából fontosnak tart;  
● (10) Az egyetemi tanári pályázatot tartalmilag és formailag a Magyar Felsőoktatási 

Akkreditációs Bizottság (MAB) útmutatója, segédletei, nyomtatványai és ajánlásai 
alapján kell összeállítani (részletes információk: www.mab.hu, Eljárások - Egyetemi 
tanári pályázat).     
 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. szeptember 01. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

● Postai úton, a pályázatnak a Wesley János Lelkészképző Főiskola  címére történő 

megküldésével (1086 Budapest, Dankó utca 9-11.). Kérjük a borítékon feltüntetni a 
munkakör megnevezését: egyetemi tanári. 

vagy 
● Elektronikus úton Barna István főtitkár részére a barnaistvan@wjlf.hu e-mail címen 

keresztül 
●  Személyesen: 1086 Budapest, Dankó utca 9. Rektori Hivatal  

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Wesley János Lelkészképző Főiskola  
● honlapja https://wesley.hu/  

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://wesley.hu/ honlapon szerezhet. 
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