
Az APOR VILMOS KATOLIKUS FŐISKOLA  

pályázatot hirdet 

Pszichológiai és Mozgásképzési Tanszékén 
                            

egyetemi tanári 

munkakör betöltésére. 

A jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű munkajogviszony 
                        
Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 

2600 Vác, Schuszter Konstantin tér 1-5. és az Apor Vilmos Katolikus Főiskola (AVKF) telephelyei 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

Részvétel a Pszichológiai és Mozgásképzési Tanszék oktatási feladataiban alap- és 
mesterképzésen, valamint a szakirányú továbbképzésen. Előadások és szemináriumok vezetése 
angol nyelven is. Tanársegédek, fokozatot még nem szerzett kollégák szakmai mentorálása. 
Hallgatók tudományos tevékenységének irányítása, hallgatók TDK–munkájának vezetése. Aktív 
részvétel a Főiskola tehetséggondozó műhelyeinek működésében, a Főiskola tudományos és 
képzési profiljának tervezésében, új képzéseinek akkreditációs folyamataiban. 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény és a juttatások megállapítása a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 
szerint történik, a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 
Főiskola Szervezeti és működési szabályzata rendelkezéseinek figyelembe vételével.  
                        
Pályázati feltételek: 

 magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség 

 klinikai szakpszichológus és neveléslélektani /pedagógiai szakpszichológus képzettség 

 habilitáció  

 kimagasló kutatói és oktató tevékenység az alábbi szakterületeken: kognitív pszichológia; 

tehetséggondozás és tehetségfejlesztés; atipikus fejlődés a 21. században 

 aktív idegennyelv-tudás (angol, német) 

 szemináriumok vezetése, előadások tartása a főiskolai/egyetemi oktatás minden szintjén, 

angol nyelven is 



 rendszeres és aktív részvétel a szakterületeinek megfelelő hazai és nemzetközi 

tudományos közéletben: pl. konferenciák és más szakmai rendezvények látogatása és 

szervezése; aktív tagság és részvétel tehetséggondozó szakmai szervezetek 

irányításában, kuratóriumaiban 

 aktív együttműködés a szakterületeinek megfelelő hazai és nemzetközi szakmai 

műhelyekkel 

 hazai és nemzetközi szinten is jelentős tudományos aktivitás, publikációk kiemelkedő 

hazai és nemzetközi lapokban 

 szakterületén belül publikált monográfia 

 szakterületén belül kutatóműhely vezetése 

 EU-s és hazai pályázatokban szerzett jártasság: lezárt és sikeres pályázatok szakmai 

projektek megvalósítására 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 minimum 25 év oktatói tapasztalat a felsőoktatásban 

 felsőoktatási akkreditációs folyamatokban szerzett tapasztalat, jártasság 

 hazai vagy nemzetközi tudományos szervezet elnöksége vagy elnökségi tagsága 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 Részletes szakmai önéletrajz, mely tartalmazza a pályázó személyi adatait, képzéseit, 

tudományos fokozatokat/címeket, jelenlegi és korábbi munkahelyeket és beosztásokat, 

idegennyelv-tudást igazoló okiratok másolata; tudományos közleményeinek MTMT linkje; 

5+5 kiemelt publikációjának listája (a teljes munkásság legfontosabbnak ítélt 5 publikáció) 

 Oktatási tevékenység ismertetése, ezen belül: oktatott tárgyak (hazai és/vagy külföldi 
felsőoktatási intézményekben); tantárgyfejlesztés, oktatásszervezés, vezetői tapasztalat; 
TDK, szakdolgozat/diplomamunka témavezetése; doktori témavezetés, fokozatot szerzett 
hallgatók (www.doktori.hu link megadásával); iskolateremtő hatás bemutatása 
kiemelkedő szakmai eredményeket elérő tanítványok megnevezésével; a felsőoktatási 
teljesítmény eredményeinek, elismertségének MAB szempontok szerinti bemutatása 

 Kutatási tevékenység bemutatása: tudományág; kutatási területek megnevezése; 
témavezetőként irányított kutatási pályázatok; a pályázó vezetésével folyamatosan és 
eredményesen teljesítő, munkatársi kör vagy kutatócsoport eredményeinek bemutatása 
(honlapok megadása); tudományos közleményeinek MTMT linkje; 5+5 kiemelt 
publikációjának listája (a teljes munkásság legfontosabbnak ítélt 5 publikáció) 

 A pályázati kiírásban megnevezett egyetemi tanári munkakörre vonatkozó tervek, 
megvalósításukra vonatkozó elképzelések ismertetése 

 A pályázat mellékleteit képező dokumentumok: 

 felsőoktatási tevékenység igazolása közvetlen munkahelyi vezető által 

 doktori fokozat, tudományos cím (PhD, DLA, a tudományok kandidátusa, az MTA 
doktora, külföldön szerzett és honosított tudományos fokozat) megszerzését igazoló 
okmány  

 habilitációt igazoló okmány másolat, vagy az azzal egyenértékű nemzetközi felsőoktatási 
oktatói gyakorlatnak igazolása (közjegyzővel hitelesített másolat) 

 az MTMT-adatbázisból letöltött publikációs lista, összefoglaló táblázat és szakterületi 
táblázat (nyomtatva és kereshető pdf formátumban) 

 az 5+5 kiemelt publikáció pdf dokumentuma 

 három, a pályázó szakterületén dolgozó nemzetközileg elismert szakember 
megnevezése, akiket a döntéshozók figyelembe vehetnek a pályázó tudományos 
munkájának referálására felkért személyek kiválasztásánál (a megnevezettek közül 
legalább egy külföldi kell, hogy legyen, és legfeljebb egyikük állhat közalkalmazotti 
jogviszonyban az AVKF-fel) 

 egyetemi szintű végzettséget igazoló okmány, külföldi végzettség esetén a 
magyarországi diploma-elismerés okirata (közjegyzővel hitelesített másolat) 



 idegennyelv-tudást tanúsító okiratok  

 nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő 
kezeléséhez 

 
A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2021. szeptember 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. február 26. 

A pályázatok benyújtásának módja: 
- elektronikus úton a Rektori Hivatal részére a rektorihivatal@avkf.hu e-mail címen 

keresztül 
- személyesen: az AVKF Rektori Hivatalában, 2600 Vác, Schuszter Konstantin tér 1-5. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról; AVKF Szervezeti és működési szabályzat; 
Foglalkoztatási követelményrendszer rendelkezései alapján. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. március 5. 

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje: 

- AVKF honlapja www.avkf.hu 2021. január 15. 
- Váci Egyházmegye honlapja www.vaciegyhazmegye.hu 2021. január 15. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

A teljes pályázati anyagot az AVKF Rektori Hivatalának email címére elektronikusan, valamint 
eredeti, papír alapon személyesen a Rektori Hivatalba kell benyújtani. Jelentkezéskor a 
munkakör megnevezését kérjük feltüntetni. A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság 
formai feltételei elérhetők a www.mab.hu internet címen a beadványok/egyetemi tanári pályázat 
úton. A MAB szabályzatának megfelelően a pályázatot magyar és angol nyelven is be kell 
nyújtani.  

A pályázati kiírás közzétevője az AVKF Rektori Hivatala. 
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