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Kutat6si t6ma:
Digit6lis adatkezel6sitechnol6girik alkalmaziisa az irodalomtudomriny bibliogr6fiai 6s
textol6giaimunk:ij:iban
A fialal kutat6 feladata, hogy r6szt vegyen az MTA BTK lrodalomtudom6nyiIntdzete olyan
textol69iaikutat6saiban6s niunk6lataiban,amelyeka nemzetiklasszikusok6letmiiv6b6lk6szitett
kritikai kiadrisokdigitalizitllsira, jelcil6nyelvifeldolgoz6s6ra,adatb6zisokbaval6 konverl6l6srira,
online szol96ltat6s6ra,
tov6bb6az irodalontudom6nyibibliogr6fi6kadatgyfijt6s6re,
elektronikus
feldolgozrisdra,
szerkesztdsdre
ds kozzdt6teldre
ir6nyulnak.A sz<ivegek
6J ai adatokkezelds6hez
magasszinttidigit6lisj6rtassrigsziiksdges(jelolonyelvekds adatb6zisokismerete,bibliogrrifiai
adatb6zisdpit6se).A kutat6tov6bbi feladata,hogy kcizremfikridjdk
a magyariroialomtdrtdneti
szintdzismegir6sriban
ds megszerl<esztdsdben.
P6lyizati felt6telek:
-

egyetemivdgzettsdg,illetve a felsooktatrisr6lsz616tcirvdnyszerintimesterk6pz6sben
szerzettfokozat ds szakk6pzettsdg.
magasszintiisz6mit6gdp-fblhaszn6l6
i ismeretek,
biintetlenelodlet.
legal6bbkriz6pfokfangolnyelvvizsga(tov6bbinyelvvizsg6kel6nytjerentenek),

A p6ly6z6 el6nyben r6szesiil programoz6si nyelv(ek) ismerete ds szoftverijzemeltetesben
szerzett tapaszlalateset6n.
Jogiill6s6ra,illetmdnydre 6s egydbjuttat6sairaa kozalkalmazottakjo96lLis6r6l sz6l6 1992. 6vi
XXXIII. tdrvdny,valaminta k<izalkalmazottak
jo96lkisrir6lsz6l61992,6vi XXXIII. tdrvdnyneka
Magyar TudomiinyosAkaddmia ir6nyit6saal6 tartoz6 kdltsdgvetdsiszervekn6l,illetve m6s
kutat6- 6s kutat6stkieg6szltoinrezetekndlt<irldnovdgrehajtrisrir6l
sz6l6 a g4/201r. (v.26.)
korm6rryrendelet
rendelkezdseiaz ir6nyad6ak.
A kinevezds
hatiirozottid6resz6l.4 h6napospr6baidokikiitds6vel.
A kdzalkalmazotti
jogviszony
idotartama:
maximum36 h6nap.
A munkak6raz elbilril6stkovetoen,20 I 6. szeptember
I 5_etoltdlthet6
be.
P|ly{zhatnak fjonnan vdgzett diplom6sok; 6ll6sban16v6,hatlrozott id6re alkalmazottkutat6k,
akiknek a kinevezdse a kdzeljdv6ben lej6r; a korhat6r betart6s6val phD-fokozatot m6r

megszerzettfiatalok, de elonyt 6lveznek a frissen diplom6zott kutat6k; valamint jelenleg PhDk6pz6sbenr6szt vev6 hallgat6k, amennyibena k6pzdsiik6llami dsztdndij ig6nybev6telen6lk0l,
levelez6form6bantdrtdnik.
Az alkalmazhat6kutat6k fels6 korhatAra30 6v, kivdteles esetben35 6v, amelyhez az MTA
keretprogramja6rtelm6bena 10
elndk6nekengeddlyesziiks6ges.Az MTA esdlyharmonizdci6s
dven aluli gyermeket nevelo kutatdn6k eset6ben a korhat6r gyermekenk6nt 2 6vvel
meghosszabbodik.
A meghosszabbitottkorhat6r drvdnyesa gyermeknevel6sit6voll6tet ig6nybe
gyermekdt
vev6,illetvea
egyediilnevel6fdrfiakrais.
Az elbirril6sn6l el6nyt jelent a magyar rillampolg6rsrig,illetve hat6ron trili magyar fiatalok
jelentkez6se,tov6bb6a kutat6siteriilettel cisszefii996munkatapasztalat.
A prilyizatnak tartalmazniakell:
-

a pilyitz6szem6lyes
adatait,postaiese-mailelerhetosdgdt,
illetvetelefonsz6m6t;
szakmaieletrajz\t a fels6fokf tanulm6nyok,dsadndijak, nyelvtud6s,demonstr6torivagy
tanari gyakorlatstb. rdszletesfeltiintetds6vel;
teljespublik6ci6sjegyzlket (h6l6zatipublik6ci6keset6naz URL-cim pontos
lehetos6g
megad6s6val),
szerinthivatkoz6sokat
is (ez ut6bbinemk6telez6);
a publik6ci6kegy p61d6ny6t
vagy azokm6solat6t;
kutat6sitervet(max.2 nyomtatottoldalterjedelemben);
a doktori k6pzdsbenval6 r6szvdtelvagy megszerzettfokozat igazol|sitt,ak6r felv6teli
eredm6nytis;
a p6ly6z6iskolai vdgzettsdgdttan[sit6 okiratol<,valamint nyehvizsga-bizonyitv6nyainak
m6solat6t;
pSlydzatelnyer6seesetdnh6romh6napn6lnem rdgebbierkdlcsibizonyitvdnyt;
nyilatkozatotarr6l, hogy a p6ly6zatianyagbantal6lhat6szem6lyesadatokataz elj6r6ssal
a kutat6kdzpont
6sszefiiggdsben
kezelheti.

A prllyfzatoknakegy p6ldfnyban 2016.jrinius 30. napj:iig kell be6rkezniiikkiz6r6lag
lev6lben
az MTA Biilcs6szettudom6nyi
Kutat6kiizpont(Postacim:1250Budapest,Pf.: 9.) cim6re.
A zdrt boritelkra
Ldrjiikrriirni:
- MTA BTK-KP/52L6?016"
fiatal
kutat6i
munkaktirre
,,Pitlyinat
A p6lyhzatelbir{l:is:inakhat6rideje:2016.jnlius 31.
A munk6ltat6valkapcsolatbaninform6ci6t a www.mta.huhonlaponszerezhet.
A prllyrizati kiirds tovribbi kiizz6t6tel6nekhelye, ideje:
.
r
.

- 2016.jirnius2.
www.l<ozigallas.hu
www.mta.hu 2016.jfnius 2.
- 2016.jrinius2.
www.btk.rnta.hu
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