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Tájékoztatók 

Á külföldi egyetemeken levő magyar vendégtanári és lektori 
álláshelyekre benyújtható pályázatokról 

A Művelődési Minisztérium és a Magyar Lektori Központ rendszeresen 
pályázatot hirdet a Művelődési Közlönyben a külföldi egyetemek magyar 
tanszékein és lektorátusain megüresedő magyar vendégtanári és lektori 
álláshelyek elnyerésére. A legutóbbi felhívás a Közlöny 1989.február 2o -i 
számában jelent meg. 
Az alábbiakban közöljük a vendégoktatói pályázatok beadásával kap-
csolatos tudnivalókat. 

x x x x x 

A vendégtanár /vendégprofesszor/ feladata a külföldi oktatóhely 
igényeitől függően előadások tartása, illetve szemináriumok vezetése 
a magyar nyelv leíró és történeti nyelvtana, a magyar társadalom, iro-
dalom, illetve a magyar kultúra története és aktuális kérdései köréből. 
A fogadó intézmény igényének megfelelően esetenként finnugor összehason-
lító nyelvészeti órákat is el kell látnia, illetve be kell kapcsolódnia 
a magyar nyelv oktatásába. 

A lektor feladata elsősorban a kötelező és fakultatív magyar nyelvi 
órák ellátása, továbbá felkérhető szemináriumok és gyakorlatok tartásá-
ra a magyar nyelvészet, a magyar irodalom, a magyar kultúra stb. köré-
ből. 

A vendégtanár és lektor köteles megtartani a fogadó intézményben ér-
vényes kötelező óraszámú foglalkozásokat, ezen kívül mind a magyar, mind 
a fogadó fél igénybe veheti segítségét más szakmájába vágó, illetve ki-
küldetésével összefüggő munkák elvégzésére /pl. szükség esetén el kell 
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készítenie a megfelelő oktatási anyagokat stb./. 

A külföldre távozó vendégoktató besorolása hazai beosztásától és szakmai 
tevékenységétől függ. Illetményét a fogadó intézmény biztosítja. A kormány-
közi egyezmények alapján kiutazó vendégoktatókat a Művelődési Minisztérium 
- itthoni beosztásától és családi állapotától függően - meghatározott ösz-
szegű illetménykiegészítésben részesíti. 

A vendégoktató besorolásáról, hazai illetménykiegészítéséről, valamint 
az ezzel összefüggő kötelezettségekről és a kedvezményekről a 107/1985./Mü. 
K.20/ ÁBMH-PM utasítás intézkedik. 

A vendégoktatói megbízás elnyerésének előfeltétele a magyar szakos közép-
iskolai tanári képesítés, továbbá az adott ország nyelvének, illetve az 
ott alkalmazható közvetítő nyelvnek a magas szintű ismerete, valamint több-
éves felsőoktatási gyakorlat. Előnyt jelent a magyar mint idegen nyelv, 
valamint a hungarológia oktatásában szerzett gyakorlat. 

Külföldi oktatóhelyek elnyerésére csak állandó hazai munkahellyel ren-
delkezők nyújthatják be jelentkezésüket. 

A pályázat pályázati kérelemből és mellékleteiből áll. A három példány-
ban benyújtott pályázati kérelemnek tartalmaznia kell: 

- a külföldi oktatóhely/ek/ megnevezését, 
- lektori vagy vendégtanári állást vállal-e, 
- a külföldön vállalt évek számát, 
- a pályázó jelenlegi munkahelyét és annak címét, 
- a pályázó jelenlegi besorolását és fizetését, 
- a családi helyzet vázolását /a külföldre távozó és az itthon maradó 

családtagok száma és helyzete/, 
- a pályázó lakáscímét, munkahelyi- és lakástelefonjának számát. 
A pályázati kérelemhez csatolandó m e l l é k l e t e k : 
- a pályázó részletes önéletrajza öt példányban, 

40 



hungarológiai hírlevél • 

- a pályázó tudományos önéletrajza öt példányban 
/munkáinak, cikkeinek, tanulmányainak bibliográfiája, fontosabb 
előadásainak, tanulmányainak felsorolása, kiküldetésével kapcsola-
tos tudományos terveinek vázolása/, 

- diplomamásolat két példányban, 
- ha az adott ország nyelvéből /esetleg közvetítő nyelvből/ nincs 

egyetemi vagy főiskolai végzettsége, nyelvvizsga-bizonyítvány má-
solat, 

- a munkahely szakvéleménye és olyan értelmű nyilatkozata, hogy a 
külföldi munkavállaláshoz hozzájárul. 

A megüresedett vendégtanári és lektori helyek betöltésére a pályázaton 
résztvevők közül külön felkérés alapján kerül sor. A pályázatot elnyert 
oktató általában egy évre szóló megbízást kap, amely további három évre 
meghosszabbítható. 

A pályázati anyagot a Magyar Lektori Központ címére /Budapest,XI. 
Zsombolyai u.3. 1113/ kell eljuttatni. 

A jelenlegi pályázati felhívástól függetlenül a Magyar Lektori Köz-
pont címjegyzékén megjelölt oktatóhelyekre folyamatosan is lehet pályáz-
ni. 

Az egyes vendégoktatói helyekről és azokhoz kapcsolódó feltételekről, 
beleértve az anyagi feltételeket is, a Magyar Lektori Központ ad konkrét 
tájékoztatást. A pályázatok elfogadásáról a Művelődési Minisztérium hatá-
roz. 
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