BGGYK/3165/1(2017)(T-25)
Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar
tudományos és nemzetközi ügyekért felelős dékánhelyettesi
beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2020. augusztus 31-ig szól.
A munkavégzés helye:
Budapest, 1097 Budapest, Ecseri út 3.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
- a kari tudományos tevékenység összehangolása, irányítása, koordinálása, kari tudományos
rendezvények szakmai koordinálása,
- részvétel az intézetek tudományos tevékenységének támogatásában,
- a kari oktató-kutató alkalmazottak tudományos előmenetelének támogatása,
- a kari Bachmann-díj odaítélésével kapcsolatos feladatok ellátása,
- a kari nemzetközi kapcsolatok bővítésének irányítása, a működő kapcsolatok koordinálása,
kapcsolattartás hazai és nemzetközi szinten a nemzetközi kapcsolatok építése kapcsán,
- részvétel az intézetek nemzetközi ügyekkel kapcsolatos tevékenységének támogatásában,
- a kari pályázat előkészítési, pályázási, illetve pályázat-megvalósítási tevékenység irányítása,
koordinálása,
- részvétel a Dékáni Tanács és a Kari Tanács munkájában,
- részvétel a kari stratégia-tervezési folyamatokban,
- a kari Tudományos és Kutatásetikai Bizottság elnökeként, a bizottság munkájának irányítása,
- a kari könyvtár vezetőjének szakmai irányítása.
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 a
dékánhelyettesek számára meghatároznak.

-

A dékánhelyettesi megbízásra az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar teljes munkaidőre
szóló közalkalmazotti jogviszonyban álló egyetemi tanárai, főiskolai tanárai, egyetemi docensei
pályázhatnak.
A dékánhelyettesi megbízás legfeljebb 65 éves korig tölthető be.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
A pályázatnak tartalmaznia kell:
- a pályázó munkahelyét és beosztását
- eddigi szakmai és vezetői munkájának részletes leírását, a jelölt vezetői feladatokkal kapcsolatos
terveit és a megvalósításukra vonatkozó elgondolásait
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 28.
A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv
Gyógypedagógiai Kar címére történő megküldésével (1097 Budapest, Dékáni Hivatal, Ecseri út
3. II. em. 201. vagy személyesen) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: BGGYK/3165/1/2017, valamint a beosztás megnevezését: tudományos és
nemzetközi ügyekért felelős dékánhelyettes
vagy
- Elektronikus úton az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Dékáni Hivatala részére a
dekan@barczi.elte.hu email címre.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 31.
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 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."

