
Eötvös Loránd Tudományegyetem

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

Eötvös Loránd Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar, Római Jogi és Összehaso nlító Jogtörténeti Tanszék

tanszékvezet ő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony id őtartama:

határozott  idejű  2017.  július  1-től  kezdődően  három  év  –ig  tartó  közalkalmazotti
jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1053 , Egyetem tér 1-3.

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

A  megbízásra  kerülő  tanszékvezető  feladata  a  tanszék  egyetemi  és  kari
szabályzatokban előírtak szerinti működésének biztosítása, így különösen - a tanszék
oktató-kutató és tudományos munkájának, pályázati tevékenységének, működésének
irányítása,  szervezése,  -  a  tanszék  oktatói,  kutatói,  doktorandusz  hallgatói  szakmai
fejlődésének elősegítése, tantervi feladatainak meghatározása, munkájuk irányítása és
ellenőrzése,  -  a  tudományos  diákkör  munkájának  támogatása,  -  gondoskodás  az
oktatott tárgyak tudományos igényű műveléséről, szakmai konferenciák szervezésével
a tudományos eredmények megvitatása érdekében, - a kari tanterv, annak megújuló
célkitűzései  és  a  tanszékekre  vonatkozó  tanterv  folyamatos  egyeztetése,
összehangolása, - a tantervi követelmények betartásának és a tantervi kötelezettségek
tanszék általi  teljesítésének biztosítása,  -  a  munkairányítói  jogkörök gyakorlása,  -  a
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tanszék rendelkezésére álló költségvetési  forrásokkal  való gazdálkodás, -  a tanszék
képviselete egyetemi és külső szervek előtt.

Illetmény és juttatások:

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

Pályázati feltételek:

• Felsőfokú képesítés,
• a pályázóknak meg kell felelni a felsőoktatási törvényben és az ELTE SZMSZ

ide vonatkozó szabályzatában meghatározott feltételeknek
• pályázatot  adhatnak  be  az  ELTE  Állam-  és  Jogtudományi  Kar  teljes

munkaidőben foglalkoztatott egyetemi tanárai, habilitált egyetemi docensei
• A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:
• jelenlegi munkahelyét, beosztását, munkaköre besorolását
• tudományos fokozatát
• a hazai és a nemzetközi tudományos életben való részvételének bemutatását
• oktatói, kutatói és vezetői tevékenységét
• vezetői programját

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• részletes szakmai önéletrajz
• publikációs jegyzék
• az ELTE Rektori  Kabinet igazolását a Stratégiai Adatbázis frissítéséről  és

validálásáról
• nyilatkozatot arról, hogy a pályázat anyagába betekinthetnek a megbízatással

kapcsolatban véleményezési joggal rendelkező bizottságok, testületek

A munkakör betölthet őségének id őpontja:

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

A pályázat benyújtásának határideje:  2017. május 7.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Eötvös Loránd Tudományegyetem címére történő

megküldésével (1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. ÁJK Dékáni Hivatal Dékáni
Titkársága ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: ELTE ÁJK/942/1(T-2)/ , valamint a munkakör
megnevezését: tanszékvezető.

és
• Elektronikus úton dekan@ajk.elte.hu oldalon keresztül.
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A pályázat elbírálásának határideje:  2017. június 30.

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. április 7.

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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