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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS III.
A Bölcsészettudományi Kutatóközpont
főigazgatója pályázatot hirdet
„TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS”
munkakör betöltésére
A pályázat célja:
A határozott idejű állás betöltésének általános célja a hazai filozófiatörténet kora újkori
korszakával kapcsolatos filozófiatörténeti kutatások koordinálása és fejlesztése, részvétel a
hazai és nemzetközi tudományos életben.
Az álláshoz tartozó feladatok
A pályázat konkrét célja a) egy munkatervként használható dokumentáció elkészítése, amely
tartalmazza egyrészt a magyar filozófiatörténet korai forrásainak kiadásával és feldolgozásával kapcsolatos munkálatok jelen állásának ismertetését, az elvégzendő feladatok számbavételét, másrészt tartalmaz egy stratégiai tervet a még kiadatlan vagy újabb kiadásra és/vagy
filozófiatörténészi feldolgozásra szoruló kéziratos vagy nyomtatott szövegek hazai vagy nemzetközi kiadására és feldolgozására. Célja továbbá b) egy a 16–18. századi filozófia körébe
vágó releváns elméleti szöveg kiadásának filológiai és filozófiatörténészi igénnyel történő
előkészítése.
Pályázati feltételek:
– doktori fokozat filozófiából vagy társtudományaiból
– a nemzetközi szakmai életben való igazolt jelenlét
– referált, nemzetközi folyóiratokban megjelent tanulmányok vagy rangos nemzetközi
kiadóknál megjelent könyv vagy könyvrészletek
– a kora újkori magyar filozófiatörténet forrásainak és kutatási problémáinak magas
szintű ismerete
– filológiai alapismeretek, tapasztalat a kommentált szövegkiadás terén
– latin nyelvi olvasási készség
– világnyelvek (elsősorban a német és az angol nyelv) ismerete
– büntetlen előélet
A munkakör teljesmunkaidős: 40 óra/hét. A munkaviszony határozott idejű, 24 hónap, 3
hónapos próbaidő kikötésével.
A munkakör az elbírálást követően, 2022. február 1-jétől tölthető be.
A pályázatnak tartalmaznia kell (valamennyi esetben szem előtt tartva a pályázati célokat):
– szakmai önéletrajzot
– publikációs jegyzéket (az MTMT alapján)
– az 5 legfontosabb publikációt felsoroló listát
– a 3 legfontosabb publikációt nyomtatott1 vagy elektronikus formában
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– rövid szakmai programot (max. 10.000 leütés)
– iskolai végzettséget és nyelvtudást igazoló bizonyítványok (egy világnyelv, államilag
elismert okmánnyal igazolt, „C” típusú középfokú ismerete) másolatait
– pályázat elnyerése esetén három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagban található személyes adatokat az
eljárással összefüggésben a kutatóközpont kezelheti.
A pályázatoknak 2021. december 15. napjáig kell beérkezniük a FI.Titkarsag@abtk.hu
email címre.
A szakmai zsűri a legjobb pályázati anyagot beküldő pályázókat 2022. januárban szóbeli
fordulóra hívja. A pályázat elbírálásának határideje: 2022. január 31.
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