
4. számú Melléklet 

AZ ÁLLÁS MEGHIRDETÉSÉVEL KAPCSOLATOS NYILVÁNOS INFORMÁCIÓK 

Mező megnevezése Leírás 

Kar Földrajz Kar 

Intézet Magyar Fölrajzi Intézet 

Állás száma az álláskeretben 14 

Oktatói fokozat Adjunktus (meghatározott időre, 3 év) 

Az álláshoz/ a kutatási 

területekhez illeszkedő 

tantárgyak megnevezése, 

ahogyan az álláskeretben 

szerepel 

Általános földrajz (szeminárium, magyar nyelven); Kontinensek 

földrajza, Európa (előadás és szeminárium, magyar nyelven); 

Tájföldrajz (előadás és szeminárium, magyar nyelven), 

Területtervezés (előadás magyar nyelven). 

Szakterület Földrajz 

A meghirdetett állás leírása 

A meghirdetett állás az elméleti és gyakorlati ismeretek átadását 

célozza az alábbi tantárgyak esetén: Kontinensek földrajza, Európa; 

illetve Tájföldrajz, szemináriumok tartását az Általános földrajz 

tantárgy, valamint a Területtervezés előadás esetén. Az oktatás 

magyar nyelven történik a földrajz, turizmusföldrajz és a 

területtervezés alapképzési, magyar tagozati szakokon. 

A jelöltek számára felállított követelmények: a betöltetlen állásra 

jelentkezőknek az állás elfoglalásakor rendelkezniük kell azokkal a 

tudományos teljesítményekkel, amelyek összhangban vannak az 

Földrajz szakterület követelményeivel és az álláshoz tartozó 

tantárgyakkal. 

Feladatkör 

A feladatkörök összhangban vannak az Álláskerettel, és az 

előadások, a gyakorlati órák megtartásából állnak, valamint a 

hallgatókkal való további tevékenységekre vonatkoznak 

(terepgyakorlat, szakdolgozatok és magiszteri dolgozatok 

irányítása, kiértékeléssel kapcsolatos tevékenységek és 

konzultációk). Ezek mellett a szakmai képzéssel és a tudományos 

kutatással kapcsolatos tevékenységek is ide tartoznak, az 

állásleírásban foglaltaknak megfelelően. 



Az előadás/szóbeli vizsga 

dátuma és időpontja 
2021. január 28., 10:00 óra 

A szóbeli vizsga helyszíne Földrajz Kar, Str. Clinicilor (Mikó) 5–7. szám, 46-os terem 

A versenyvizsga próbái, a 

bemutatók időpontja és 

helyszíne (Kar/Intézet címe, 

és terem) 

Az egyetemi adjunktusi állásra meghirdetett versenyvizsga az 

alábbiakból áll: 

1. a jelentkező iratcsomójának kiértékelése; 

2. egy előadás megtartása/szóbeli vizsga. 

 

Az egyetemi adjunktusi állásra meghirdetett szóbeli versenyvizsga 

egy előadás megtartásából áll, az állás természetének 

függvényében, a meghirdetett állás szempontjából releváns 

témáról, amelyet a versenybizottság jelöl ki a jelen módszertan 17. 

cikke, (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feltételek 

alapján. (A szóbeli vizsga kezdete előtt 48 órával a versenyvizsga-

bizottság az előzetesen meghatározott témakörök és könyvészet alapján 

kijelöli a vizsga előadástémáját, amelyet e-mailben közölnek a pályázókkal, 

és a kari honlapra is kifüggesztik.) 

Az egyetemi adjunktusi állás esetén a pályázati dosszié, amely a 

jelentkező tudományos munkásságát tartalmazza, 75%-ban 

határozza meg a végső jegyet, a pályázó nyilvános előadása/szóbeli 

vizsgája pedig 25%-át teszi ki a végső jegynek, amelyet a bizottság 

minden egyes tagja külön javasol értékelési űrlapján. 

A jelölt tudományos munkásságának értékelése során a bizottság 

figyelembe veszi a publikáció minőségét, az állás tartalmának és a 

szabályzat által előírt oktatói vagy kutatói normarendszernek 

megfelelően. 

 

c) Valamennyi állás esetében a szóbeli vizsga/ a jelentkező által 

megtartott bemutató előadás időtartama legalább 30 perc, amelyet 

kötelező módon követnie kell egy kérdéssorozatnak a bizottság 

és/vagy a jelenlévők részéről. 

A versenyvizsgához 

szükséges tematika és 

bibliográfia 

Tematika: 

  Általános földrajz – A legfontosabb földrajzi fogalmak fejlődése a 

XX. század második felében.. 



Bibliográfia: 

Probáld Ferenc (1999), A földrajz fejlődése a XX. század második 

felében. In: Mendöl T.: A földrajztudomány az ókortól napjainkig. 

ELTE Eötvös Kiadó, 11. fejezet. p. 234–258. 

 

 Kontinensek földrajza, Európa – Az európai népességnövekedés 

és népességstruktúra 

Bibliográfia: 

Livi Bacci M. (2003), Populaţia în istoria Europei, Editura Polirom, 

Iaşi. 

Probáld F. (szerk.) (2004), Európa regionális földrajza, ELTE Eötvös 

kiadó, Budapest. 

 

 Tájföldrajz – Hemeróbia-szintek  

 Bibliográfia: 

Csorba P. (2001), Tájökológia, Kossuth Egyetemi kiadó, Debrecen. 

Kerényi Attila (2007), Tájvédelem, Pedellus Tankönyvkiadó, 

Debrecen 

Lóczy D. (2002), Tájértékelés, földértékelés, Dialóg Campus kiadó, 

Budapest-Pécs. 

 

 Területtervezés – A területtervezési folyamatok jellemzői 

(szakaszok, célkitűzések, tipológia). 

Bibliográfia: 

Benedek József (2006), Területfejlesztés és regionális fejlődés. 

Kolozsvári Egyetemi Kiadó, cap. 1.4., p. 113-127. 

A versenymódszertan leírása 

A versenyvizsga két részvizsgából áll: 

 a jelentkező iratcsomójának kiértékelése, amelyet a bizottság 

minden egyes tagja külön javasol értékelési űrlapján, 

 egy (legalább 30 perces) előadás megtartása a meghirdetett állás 

szempontjából releváns témáról. A szóbeli vizsga kezdete előtt 48 

órával a versenyvizsga-bizottság az előzetesen meghatározott 

témakörök és könyvészet alapján kijelöli a vizsga előadástémáját, 

amelyet e-mailben közölnek a pályázókkal, és a kari honlapra is 



kifüggesztik. A versenybizottság elnökének aláírása mellett meg 

kell jelölni a dátumot és az időpontot. 

Az egyetemi adjunktusi állás esetén a pályázati dosszié, amely a 

jelentkező tudományos munkásságát tartalmazza, 75%-ban 

határozza meg a végső jegyet, a pályázó nyilvános 

előadása/szóbeli vizsgája pedig 25%-át teszi ki a végső jegynek. 

 

Azonos jegyek esetén a jelöltek kiválasztásának kritériumát az ISI-

publikációk száma fogja képezni. 

 

Intézetvezető: 

Dr. NAGY Egon 

egyetemi adjunktus 


