Eötvös Loránd Tudományegyetem
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Gazdálkodástudományi Intézet, folyamatmenedzsment és üzleti statisztika szakterület

egyetemi docens
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Részmunkaidő, heti 20 órás
A munkavégzés helye:
Budapest, 1053 , Egyetem tér 1-3.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A kinevezendő docens feladata az ELTE Foglalkoztatási Követelményrendszerében az egyetemi docensek előmeneteli és
teljesítménykövetelményeinek teljesítéséhez megfelelő feladatok ellátása, így különösen: folyamatmenedzsment és üzleti
statisztika szakterületen részvétel az intézet oktatási tevékenységében az intézet által folytatott képzések minden szintjén (így
különösen előadások és gyakorlatok tartása, témavezetés, közreműködés a számonkérések lebonyolításában, részvétel a
tehetséggondozásban, tananyagfejlesztésben, oktatásszervezésben) szükség szerint idegen nyelven is; részvétel az intézet
minőségmenedzsment tevékenységében; a fent megjelölt szakterületen kutatási tevékenység folytatása, rendszeres publikációs,
szakirodalmi tevékenység folytatása, részvétel az intézethez kapcsolódó egyéb kutatásokban; igény szerint az intézet képviseleti
feladatainak ellátása az egyetem és az intézet bizottságaiban, közreműködik azoknak az intézeti feladatoknak az ellátásában,
amelyek az intézetre az intézeti és egyetemi feladatokból hárulnak.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
•
•
•
•
•

•
•
•

Felsőfokú képesítés,
Egyetemi végzettség
PhD fokozat
a fent megjelölt szakterülethez illeszkedő oktatói, kutatói szakmai tapasztalat és publikációs tevékenység
megfelelés a felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben és az ELTE Foglalkoztatási Követelményrendszerében
az egyetemi docensi munkakör feltételeinek (amennyiben a pályázót a fenti szakterülethez illeszkedő oktatói-kutatói
tevékenység ellátására más, az Nftv. 9. § (3) bekezdése szerinti egyetemen egyetemi docensi munkakörbe korábban
már kinevezték, ennek igazolása esetén e feltételt teljesítettnek kell tekinteni)
büntetlen előélet
A pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy:
hozzájárul pályázati anyaga jogszabályokban és az egyetemi szabályzatokban megjelölt bizottságok és testületek

•

•

előtti megismeréséhez
hozzájárul, hogy a pályázata benyújtását követően a Gazdálkodástudományi Intézet által indítani tervezett szakok
akkreditációs és szakindítási dokumentumaiban a szakmai kompetenciájának megfelelő képzésen és tantárgynál
szükség szerint szakfelelősként, tantárgyfelelősként feltüntetésre kerüljön, és pályázatát az ELTE által a szakindítási
dokumentumokat véleményező személyek, testületek is megismerjék azzal, hogy a végleges szakindítási
engedélykérelemben és mellékleteiben neve csak eredményes pályázata és az általa is elfogadott közalkalmazotti
kinevezése esetén kerülhet feltüntetésre
nyilatkozat arról, hogy a közalkalmazotti kinevezésével egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy az intézmény működési
feltételeinek mérlegelése és költségvetési támogatása során az ELTE-n kell figyelembe venni, továbbá nyilatkozik
arról, hogy korábban más felsőoktatási intézménynek adott részben vagy egészben azonos nyilatkozatát legkésőbb a
közalkalmazotti jogviszony létrejöttének napjával visszavonja, és ezt igazolja az ELTE felé

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
•
•
•

•
•
•

részletes (a publikációkat is tartalmazó) szakmai önéletrajz, a pályázó által aláírtan
egyetemi végzettsége(ke)t igazoló okirat (másolatban)
PhD fokozat megszerzését igazoló okirat (másolatban)
amennyiben a pályázót a fenti szakterülethez illeszkedő oktatói-kutatói tevékenység ellátására más, az Nftv. 9. § (3)
bekezdése szerinti egyetemen egyetemi docensi munkakörbe korábban már kinevezték, úgy a kinevezés másolata
(az illetményelemek törlésével), vagy más, a docensi munkakörbe kinevezést hitel érdemlő módon igazoló
dokumentum (másolatban)
idegen nyelvtudás igazolása
a pályázó által aláírt, a pályázati feltételeknél megjelölt nyilatkozatok
erkölcsi bizonyítvány (elegendő sikeres pályázat esetén benyújtani)

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 28.
A pályázatok benyújtásának módja:
•
Elektronikus úton jog-igazgatas@elte.hu oldalon keresztül.
vagy
•
Személyesen: , Budapest, 1056 , Szerb utca 21-23. I/13 szoba. 10-14 óra között munkanapokon .
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat benyújtásánál a tárgyban kérjük megjelölni, hogy
folyamatmenedzsment és üzleti statisztika szakterület, részmunkaidős

„Gazdálkodástudományi

Intézet,

egyetemi

docens,

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 30.
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, a szakindítási
engedélykérelmekkel kapcsolatos eljárások előzetes vizsgálatában, az azokról döntésben közreműködő egyetemen belül felelős
személyek, testületek 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: 2017. június 13.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a
KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

