
Eötvös Loránd Tudományegyetem

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

Eötvös Loránd Tudományegyetem
Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, Atipikus Viselke dés és Kogníció

Gyógypedagógiai Intézet

intézetigazgató

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony id őtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás id őtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, legalább 3, legfeljebb 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1097 , Ecseri út 3.

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

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: - képviseli
az  intézetet  az  egyetem és  a  kar  vezető  szerveinél  és  más  külső  szervek  előtt;  -
összehangolja  az  intézet  által  oktatott  tantárgyak  programjainak  elkészítését;  -
koordinálja,  felügyeli  az  intézet  által  oktatott  tárgyak  órarendjének  előkészítését;  -
gondoskodik  az  intézet  keretében  működő  szakcsoportok  tudományos  kutatási
programjainak, konferenciáinak és kiadványainak szervezéséről, összehangolásáról és
megvalósításáról;  -  irányítja  és  felügyeli  az  intézethez  tartozó  szakcsoportvezetők

Megtekintés http://admin.kozigallas.gov.hu/pages/KJTKozzetetel.aspx?ID=314273

1 / 3 2017. 06. 27. 8:11



munkáját,  az  intézeti  tanács  működését  és  az  intézet  nemzetközi  kapcsolatait;  -
irányítja az intézeti személyzeti munkát és az intézeti adminisztrációt, valamint felügyeli
az  intézet  könyvtárát  és  irattárát;  -  támogatja  és  felügyeli  az  intézethez  tartozó
tudományos  diákkörök  munkáját;  -  felelős  az  intézet  keretében  folyó  oktatómunka
minőségbiztosításáért;  -  feladata  e  minőségbiztosítási  tevékenység  megszervezése,
irányítása és ellenőrzése; - kapcsolatot tart a kari HÖK vezetőségével; - a Kari Tanács
tagja.

Illetmény és juttatások:

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

Pályázati feltételek:

• Egyetem,
• A pályázónak meg kell felelnie azon követelményeknek és alkalmasnak kell

lennie azon feladatok ellátására, amelyeket a hatályos jogszabályok, az ELTE
Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötete (SzMR), valamint a Kari Tanács
által  elfogadott  dékáni  program/kari  stratégia  az  intézetigazgatók  számára
meghatároznak

• Az intézetigazgatói megbízásra az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar
teljes munkaidőre szóló közalkalmazotti jogviszonyban álló egyetemi tanárai,
főiskolai tanárai, egyetemi docensei pályázhatnak

• A vezetői megbízás legfeljebb 65 éves korig tölthető be

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• eddigi  szakmai  és  vezetői  munkájának részletes  leírását,  a  jelölt  vezetői
feladatokkal  kapcsolatos  terveit  és  a  megvalósításukra  vonatkozó
elgondolásait

• A pályázatnak tartalmaznia kell:
• a pályázó munkahelyét és beosztását

A munkakör betölthet őségének id őpontja:

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

A pályázat benyújtásának határideje:  2017. július 28.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Elektronikus úton ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Dékáni Hivatal

részére a dekan@barczi.elte.hu E-mail címen keresztül
vagy

• Személyesen: ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Dékáni Hivatal,
Budapest, 1097 Budapest, Ecseri út 3. II. em. 201. (vagy postai úton) .
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A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Kérjük  a  borítékon  feltüntetni  a  pályázati  adatbázisban  szereplő  azonosító  számot:
BGGYK/3167/1/2017, valamint a beosztás megnevezését: intézetigazgató - ATIVIK

A pályázat elbírálásának határideje:  2017. augusztus 31.

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: 2017. június 27.

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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