
Eötvös Loránd Tudományegyetem

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

Eötvös Loránd Tudományegyetem
Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Neveléstudományi I ntézetébe

intézetigazgatói

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony id őtartama:

határozott idejű 2017.07.01-2019.06.30 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1075 , Kazinczy utca 23-27.

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

Az  intézetigazgató  feladata:  •  képviseli  az  intézetet  az  egyetem  és  a  kar  vezető
szerveinél és más külső szervek előtt; • elősegíti a tudományterületi kommunikációt; •
felelősen összehangolja az intézet oktatómunkáját, tantervfejlesztését; •  gondoskodik
az  intézet  által  oktatott  tárgyak  tanrendjéről;  •  felelős  az  intézet  keretében  folyó
oktatómunka  minőségbiztosításáért;  •  gondoskodik  az  intézet  keretében  működő
kutatócsoportok tudományos kutatási programjainak szervezéséről, összehangolásáról
és megvalósításáról; • támogatja az intézethez tartozó tudományos diákkörök munkáját;
•  irányítja  és  felügyeli  az  intézet  gazdasági  tevékenységét,  az  intézethez  tartozó
kutatócsoportok  munkáját,  az  intézet  nemzetközi  kapcsolatait;  •  irányítja  az  intézeti
személyzeti munkát és az intézeti adminisztrációt.

Illetmény és juttatások:

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

• Felsőfokú képesítés,
• A pályázatnak tartalmazni kell a pályázó:
• személyi adatait,
• munkahelyének megnevezését, beosztását
• legmagasabb  iskolai  végzettségének  és  tudományos  fokozatának

megjelölését
• felsőoktatási oktatói és vezetői tevékenységének ismertetését
• az intézet vezetésére vonatkozó elképzeléseit, terveit
• korábbi  intézetigazgatói  tevékenységének  eredményeit  bemutató  rövid

összefoglalót, amennyiben a pályázó a megpályázott pozíciót korábban már
betöltötte

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások :

• részletes szakmai önéletrajz
• egyetemi végzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító

okiratok hiteles másolata
• szakmai publikációk jegyzék
• minden olyan dokumentum, irat, amelyet a pályázó az elbírálás szempontjából

fontosnak tart
• nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát a vonatkozó

jogszabályok szerint erre jogosult személyek megismerhetik

A munkakör betölthet őségének id őpontja:

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

A pályázat benyújtásának határideje:  2017. március 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dékáni Titkárság nyújt, a +361
461-4500/3464 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Elektronikus úton dekani.hivatal@ppk.elte.hu oldalon keresztül.

és
• Személyesen: ELTE PPK Dékáni Hivatala, Budapest, 1075 , Kazinczy utca

23-27. 1 emelet 102 ajtó/ papír alapon.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az intézetigazgatói  megbízásra az ELTE PPK főállású egyetemi tanárai  és habilitált
egyetemi docensei  pályázhatnak. A vezetői  megbízás időtartama 2017. július 1-jétől
2019. június 30-ig szól. A megbízás legkésőbb a pályázó 65. életévének betöltéséig
tarthat.

A pályázat elbírálásának határideje:  2017. április 17.
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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. február 25.

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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