2021. 04. 26.

Megtekintés

Eötvös Loránd Tudományegyetem
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Kar, Történeti Intézet, Ókortörténeti Tanszék

intézeti tanszékvezető
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2021. július 1. – 2025. június 30.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Budapest, 1088 Budapest, Múzeum körút 6-8.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
• Javaslatot tesz a tanszék által gondozott tantárgykör oktatási programjára (előadás,
szeminárium, gyakorlat, alternatív, fakultatív tárgyak körére és óraszámukra); •
javaslatot tesz az intézet igazgatójának az oktatási feladatot ellátó intézeti munkatársak
személyére, illetve külső óraadók megbízására tekintettel az oktatói-kutatói
követelményrendszer rendelkezéseire, az ellátandó óraszámra és a kapcsolódó
oktatási feladatokra; • közreműködik az oktatók, kutatók és nem oktató-kutató dolgozók
minősítésében; • meghatározza és ellenőrzi az egyes oktatók konkrét tanévi/félévi
oktatási feladatait; • javaslatot tesz, illetve közreműködik az intézet kutatási feladatainak
meghatározásában és ellátásában; • megszervezi a hallgatók tanulmányi munkájával
összefüggő oktatási, vizsgáztatási és más, a tanulmányi osztályok hatáskörébe nem
tartozó feladatokat, és ezzel összefüggésben gyakorolja mindazokat a jogokat,
amelyeket valamely szabályzat vagy intézetigazgató ráruházott; • megbízásának
lejártakor beszámol az intézeti tanácsnak.
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Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•
•
•
•
•
•
•

PhD,
latin nyelvből felsőfokú C általános nyelvtudás
ógörög nyelvből felsőfokú C általános nyelvtudás
angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvtudás
német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvtudás
a vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg
közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető
magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• 6 év szakmai tapasztalat
• pályázatírói tapasztalat
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
•
•
•
•
•

vezetői pályázathoz szükséges adatlap (https://btk.elte.hu/dokumentumok)
részletes szakmai önéletrajz
egyetemi végzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító
okiratok hiteles másolata
belső pályázó esetén az ELTE Rektori Kabinet igazolása a Stratégiai
Adatbázis frissítéséről és validálásáról
nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggő kezeléshez „Nyilatkozat álláspályázat elbírálásához” –
nyomtatvány az https://www.elte.hu/allaspalyazatok oldalról tölthető le
sikeres pályázat esetén, amennyiben felvételt nyert, 3 hónapnál nem régebbi
erkölcsi bizonyítvány (belső pályázó esetén nem szükséges)

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2021. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 26.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Elektronikus úton Bölcsészettudományi Kar, Dékáni Titkárság részére a
dekan@btk.elte.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 25.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•

www.elte.hu/allaspalyazatok - 2021. április 26.
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A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, mint álláspályázatot hirdető az álláspályázati
jelentkezés
keretében
benyújtott
személyes
adatokat
a
https://www.elte.hu/allaspalyazatok oldalon található Adatkezelési tájékoztatóban
foglaltak szerint kezeli. Az egyetem munkatársai és vezetői kizárólag munkaköri
feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, és csak az ahhoz
szükséges mértékben férhetnek hozzá, illetve kezelhetik a pályázó személyes adatait.
Az álláspályázat elbírálása során eljáró testületben esetenként külső tag is részt vehet.
A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő
jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az
Adatkezelési tájékoztatóban talál részletes tájékoztatást.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.elte.hu honlapon
szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. április 26.
A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a
munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért
a pályázatot kiíró szerv felel.

Nyomtatás
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