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Eötvös Loránd Tudományegyetem

                       
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Társadalomtudományi Kar 
 

dékán (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
  

A vezetői megbízás határozott időre, 2018.06.16-2022.06.15-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A dékán feladat és hatáskörét a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
(Nftv.) 37. §-ában, valamint az Eötvös Loránd Tudományegyetem Szervezeti és
Működési Szabályzat I. kötet 123. és 124. §-ában foglaltaknak megfelelően gyakorolja.
A dékán a kar vezetője. A dékán felel a karnak az alaptevékenységgel összefüggő
szakmai követelményeknek megfelelő működéséért, továbbá az átruházott hatáskörben
megtett intézkedéseinek szabályosságáért és célszerűségéért.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló"
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:
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•         PhD,
•         PHD-fokozat, habilitált egyetemi docensi, vagy főiskolai vagy egyetemi tanári

cím
•         egy világnyelvből tárgyalóképes nyelvtudás
•         Pályázhatnak a kar teljes munkaidőben közalkalmazotti jogviszonyban

foglalkoztatott egyetemi és főiskolai tanárai és habilitált egyetemi docensei,
akik tudományterületükön hazai és nemzetközi elismertséggel, egy
világnyelvből tárgyalóképes nyelvtudással és a karra vonatkozó működtetési
és fejlesztési elképzelésekkel rendelkeznek.

•         magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         részletes szakmai önéletrajz, beleértve a pályázó eddigi munkahelyeinek,
munkaköreinek és szakmai tevékenységének ismertetését

•         a végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot és idegennyelv-
tudást tanúsító okiratok hiteles másolatát

•         fontosabb publikációk, tudományos munkák, díjak, kitüntetések jegyzékét
•         minden olyan dokumentumot, iratot, amelyet a pályázó az elbírálás

szempontjából fontosnak tart,
•         nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát a vonatkozó

jogszabályok szerint az arra jogosult személyek megismerhetik
•         A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó: - munkahelyének megnevezését,

beosztását - tudományos fokozatát, szakmai díjait, idegennyelvtudását -
szakmai, illetőleg oktatási, tudományos kutatási munkáját, valamint eddigi
vezetői tevékenységét - hazai és nemzetközi tudományos illetőleg szakmai
szervezetekben végzett munkáját, a nemzetközi tudományos életben való
részvételét

•         - a kar működésére, képzési és kutatási tevékenységére vonatkozó
programját, illetőleg a kar vezetésével kapcsolatos terveit, illetőleg azok
megvalósítására vonatkozó elképzeléseit - a dékáni munkakörrel kapcsolatos
vezetői munkaprogramját

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. június 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dukay-Szabó Szilvia nyújt, a
372-2500/6839 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•         Postai úton, a pályázatnak a Eötvös Loránd Tudományegyetem címére történő

megküldésével (1053 Budapest, Egyetem tér 1-3,. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
TÁTK/897/5/2018 , valamint a munkakör megnevezését: dékán.

és
•         Elektronikus úton ELTE rektor részére a rektor@elte.hu E-mail címen

keresztül
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A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A szabályszerűen elkészített pályázatot a közzétételtől számított 30 napon belül kell
benyújtani 1 nyomtatott példányban, valamint elektronikus formában az ELTE
rektorának címezve. A Dékánválasztást Előkészítő Bizottság az érvényes pályázatokat
a Társadalomtudományi Kar Kari Tanácsa elé terjeszti, a Kari Tanács azokat megvitatja
és rangsorolja, a kinevezésről a rektor dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, mint álláspályázatot hirdető a nemzeti
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak
szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a
pályázat elbírálásáig kezeli. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem munkatársai és
vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben,
az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat
kezelhetik. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel
összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól
az ELTE honlapján a Közérdekű információk, közzéteendő adatok, adatkezelés
menüpontban (www.elte.hu/kozerdeku) szerepel részletes tájékoztatás.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.elte.hu honlapon
szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. április 8.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás
a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak
tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
 

 

Nyomtatás


