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Eötvös Loránd Tudományegyetem
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Tanító- és Óvóképző Kar

oktatási ügyekért felelős dékánhelyettes
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.-2026. június 30.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Budapest, 1126 Budapest, Kiss János altábornagy utca 40.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az oktatási ügyekért felelős dékánhelyettes feladata: - valamennyi kari képzés tartalmi
munkáinak irányítása a szakfelelősökkel egyeztetve, - valamennyi szak gyakorlati
képzésének irányítása a szakfelelősökkel egyeztetve, - együttműködés szervezése a
gyakorló intézményekkel, - a kari kapacitás és a felvehető létszám összehangolása, - a
felvételi eljárás kari felügyelete, - a záróvizsgák tartalmi koordinációja és felügyelete, - a
Kari Oktatási Bizottság, a Kari Tanulmányi Bizottság, a Kari Kreditátviteli Bizottság
munkájának felügyelete, - döntés a HKR-ben meghatározott egyes hallgatói
tanulmányi- és vizsgaügyekben, - a kar képviselete a hatáskörébe tartozó területeken
az egyetemi és országos testületekben, - külső munkatársak (óraadók,
gyakorlatvezetők,
a
záróvizsgák
közreműködői)
megbízásának
és
teljesítésigazolásának felügyelete, - kiadmányozási (utalványozási, díjelőírási) jog
gyakorlása a hatályos szabályzatok és utasítások által meghatározott esetekben, - a
feladataival összefüggő hallgatói rendezvények felügyelte, - együttműködés a Hallgatói
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Önkormányzattal az oktatási, tanulmányi és egyéb, a képzéseket érintő ügyekben, eljárás bármely egyedi ügyben a dékán megbízása szerint.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•
•
•

•
•

PhD, sikeres habitus vizsgálat, docensi kinevezés,
angol idegen nyelvismeret
a dékánhelyettesi megbízásra pályázhat, aki PhD fokozattal, sikeres habitus
vizsgálattal, angol idegen nyelvismerettel, felsőoktatási vezetői gyakorlattal és
kiemelkedő szakmai és közéleti tevékenységgel, továbbképzések, nemzetközi
kapcsolatok kiépítésében, vezetésében, irányításában tapasztalattal
rendelkezik
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:
• köznevelési, valamint tanító- és óvóképzésben szerzett tapasztalat
• legalább 3-5 év vezetői tapasztalat
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A pályázatnak tartalmaznia kell:
felsőoktatási oktatói és vezetői tevékenységének ismertetését
a vezetői munkájára vonatkozó elképzeléseit, terveit, vezetői
munkaprogramját
A pályázathoz mellékelni kell:
részletes szakmai önéletrajzot
az MTMT alapján összeállított teljes publikáció és hivatkozási lista jegyzékét
végzettség(ek)et, szakképzettség(ek)et tanúsító okiratok másolatát
belső pályázó esetén szükséges 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. június 2.
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A pályázatok benyújtásának módja:
• Elektronikus úton Tanító- és Óvóképző Kar részére a dekanhiv@tok.elte.hu Email címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 10.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•

www.elte.hu/allaspalyazatok - 2021. május 3.

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. május 3.
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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