
Az APOR VILMOS KATOLIKUS FŐISKOLA  

pályázatot hirdet  

Pszichológiai és Mozgásképzési Tanszékén  
                            

főiskolai 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. Szakdolgozatok konzulensi és 
opponensi feladatait látja el, valamint végzi a számára kijelölt portfóliók értékelését.  
Szakfelelősi és tárgyfelelősi feladatok ellátása; tantárgyi tematikák előállítása és gondozása. 
Általános, alapozó jellegű kurzusok vezetése a közösségfejlesztés és közösségszervezés; 
társadalomtudományi szakképzés (pl. szociálpedagógia, kommunikáció- és médiatudomány) 
területein. Speciális ismeretek oktatása a pedagógusképzésben, szakirányú 
továbbképzéseken és mesterképzésen (pl. kiemelt figyelmet igénylő gyerekek köznevelési 
jogainak biztosítása, fejlesztésük jogszabályi, módszertani kritériumrendszere; 
erőszakmentes kommunikációs tréningek vezetése). Részvétel a hallgatói 
tehetséggondozásban: a rátermett főiskolai hallgatók bevonása a Főiskola, illetve külső 
szakmai- és segélyszervezetek programjaiba. 

Munkabér és juttatások: 

A munkabér 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 

 pedagógus, szociológus vagy pszichológus vagy médiatudományi végzettség és 
tudományos fokozat 

 min. 10 év oktatói tapasztalat a felsőoktatásban 

 legalább két nyelvből aktív idegennyelv-tudás 



 publikációkkal alátámasztott kutatói és oktatói tevékenység az alábbi területeken: 
romológia, szociológia, kommunikációkutatás, pedagógia, hátrányos helyzetűek 
integrációs nehézségei 

 publikációk idegen nyelven is, rangos nemzetközi lapban is (pl. SSCI kiadványban) 

 szemináriumok vezetése, előadások tartása a felsőoktatás minden szintjén, angol 
nyelven is 

 részvétel Erasmus-hallgatók oktatásában 

 külföldi egyetemeken meghívott előadóként angol nyelvű előadások tartása  

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 tapasztalat mesterszakos szakindítás akkreditációs folyamatainak végigvitelében 

 felsőfokú szakirányú továbbképzések alapításában és indításában való részvétel 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

Részletes szakmai önéletrajz, mely tartalmazza a pályázó személyi adatait, jelenlegi és 
korábbi munkahelyeket és beosztásokat; végzettség, tudományos fokozatot, nyelvvizsga 
hitelesített okiratainak másolatát; publikációs munkák MTMT linkjét. 

 
A munkakör betölthetőségének időpontja: 

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

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 5. 

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

keresztül 
- személyesen: Apor Vilmos Katolikus Főiskola 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 a Szenátus, a fenntartó részéről: 2021. április 30. 

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 pályázati kiírás közzétevője az AVKF Rektori Hivatala. 
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