
Eötvös Loránd Tudományegyetem

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

Eötvös Loránd Tudományegyetem
Rektori Kabinet

szombathelyi koordinációs rektorhelyettes

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony id őtartama:

határozott  idejű  2017.  augusztus  1-től  2021.  július  31  –ig  tartó  közalkalmazotti
jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9700 Szombathely, Károli Gáspár tér 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezet ői megbízással járó lényeges feladatok:

- a rektor felkérése alapján a rektor helyettesítése; - a rektor által meghatározott körben
az  egyetem képviselete;  -  segíteni  a  rektort  a  rektori  program megvalósításában a
rektor által meghatározott módon és feladatmegosztás szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló"
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Egyetem,
• A  rektorhelyettesi  megbízatásra  az  ELTE  azon  teljes  munkaidőben

foglalkoztatott  egyetemi  tanárai  vagy egyetemi  docensei  pályázhatnak,  akik
tárgyalóképes idegennyelv ismerettel rendelkeznek.
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• A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:
• részletes szakmai önéletrajzát, ezen belül:
• munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását
• tudományos fokozatát, szakmai díjait
• szakmai, illetőleg oktatási, tudományos-kutatási munkáját
• korábbi vezetői tevékenységét
• hazai és nemzetközi tudományos, illetőleg szakmai szervezetekben végzett

munkáját, a nemzetközi tudományos életben való részvételét
• Felhívjuk a tisztelt pályázók figyelmét, hogy
• a  rektorhelyettesi  tisztségre  kiírandó  pályázat  szövegét,  a  rektorjelölt

megválasztását  követően  a  megválasztott  rektor  állapítja  meg,  de  a
rektorhelyettesi  pályázatot  a mindenkori  hivatalban lévő  rektor  írja ki  [ELTE
Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötete, a Szervezeti és Működési Rend
(SzMR) 83. § (3) bek.];

• a rektorhelyettesek megnevezését, hatáskörét, munkamegosztási rendjét és
konkrét  feladataikat  –  a  jogszabályokra  és  a  Szervezeti  és  Működési
Szabályzatra  figyelemmel  –  rektori  utasítás  állapítja  meg  [SzMR 83.  §  (4)
bek.];

• a rektorhelyettesi pályázatokat a Szenátus rangsorolja és a megbízásról a
rektor a Szenátus véleményének mérlegelésével dönt [SzMR 84. § (2) bek.];

• a rektorhelyettesi megbízás megszűnésére a rektori megbízás megszűnésére
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a megbízás időtartama a
rektori megbízás időtartamát nem haladhatja meg [SzMR 84. § (4) bek.]

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások :

• A pályázathoz mellékelni kell:
• az  egyetemi  végzettséget,  szakképzettségét,  akadémiai  tagságot  vagy

tudományos fokozatot igazoló okiratot
• az ELTE Rektori Kabinet igazolását a Stratégiai  Adatbázis frissítéséről  és

validálásáról
• nyilatkozatot arról, hogy sikeres pályázat esetén hozzájárul oktatói munkájáról

készülő hallgatói véleményezés (OHV) eredményének nyilvánosságához
• nyilatkozatot  arról,  hogy a pályázatot  a  jogszabályokban és az egyetemi

szabályzatokban arra feljogosított testületek és bizottságok megismerhetik
• a pályázó elképzeléseit a megpályázott területhez kapcsolódó feladatoknak a

megválasztott rektor programjába illeszkedő megvalósításáról*.
• * Dr. Borhy László megválasztott rektor programja elektronikus úton a Rektori

Kabinet vezetőjétől kérhető el, aki azt válaszban továbbítja.

A munkakör betölthet őségének id őpontja:

A munkakör legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:  2017. június 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Gosztonyi Gergely nyújt, a
06 1 411-6500/4444 -os telefonszámon.
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A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Eötvös Loránd Tudományegyetem címére történő

megküldésével (1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. ELTE Rektori Kabinet ).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: ELTE/7412/4/2017 , valamint a munkakör megnevezését:
szombathelyi koordinációs rektorhelyettes.

A pályázat elbírálásának határideje:  2017. július 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges informác ió:

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 id őpontja:

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
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