Rektori Hivatal

Az APOR VILMOS KATOLIKUS FŐISKOLA

pályázatot hirdet

egyetemi tanár
munkakör betöltésére.
A jogviszony időtartama:
határozatlan idejű munkajogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
2600 Vác, Konstantin tér 1-5.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A szociálpedagógiához tartozó szociológiai tárgyak oktatása, a szociálpedagógus MA képzés
szakvezetési feladatainak ellátása, a Szociálpedagógia c. tudományos folyóirat főszerkesztése, hallgatói
kutatóműhelyek vezetése, tudományos utánpótlás nevelése és tudományszervezési munka
építészetszociológiai és iskolaépítészeti témakörben, PhD folyamatokban való részvétel, aktív részvétel a
Főiskola tudományos és képzési profiljának tervezésében, a Főiskola osztrák és német tudományos és
oktatási kapcsolatainak koordinálása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII.
törvény, valamint az AVKF Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
-

Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség
Szociológiai alapvégzettség és szociológia doktori fokozat
Habilitáció
Jelentős, a felsőoktatásban, a tudományos kutatásban, a kutatásszervezésben szerzett szakmai
tapasztalat, amely bizonyítja, hogy alkalmas a hallgatók és a tanársegédek tanulmányi,
tudományos munkájának vezetésére
Kiemelkedő tudományos publikációs tevékenység
Jelentős idegen nyelvű tudományos publikációk
Jelentős nemzetközi kapcsolatok, különösen német nyelvterületen
Képesség idegen nyelven szeminárium és előadás tartására német és angol nyelven
A pályázatnak meg kell felelnie a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB) által
megjelölt tartalmi és formai feltételeknek.
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-

Német nyelvből államilag elismert felsőfokú nyelvvizsga, angol nyelvből legalább középfokú
nyelvvizsga

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
-

Felsőoktatási minőségbiztosításban és akkreditációs eljárásokban szerzett tapasztalatok
Második PhD fokozat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
-

-

-

Pályázati szöveg; szakmai önéletrajz; személyi adatlap; végzettséget, szakképzettséget,
idegennyelv-tudást igazoló okiratok másolata; tudományos munkák jegyzéke - külön kiemelve az
elmúlt 5 év legfontosabbnak ítélt publikációit; Külön felhívjuk a figyelmet arra, hogy a pályázó a
tudományos publikációira vonatkozó adatokat tegye hozzáférhetővé a Magyar Tudományos Művek
Tárában (www.mtmt.hu), valamint, hogy a pályázati anyagokat kétoldalas nyomtatásban kell
elkészíteni;
minden olyan okirat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart;
hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó anyagát a vonatkozó jogszabályok szerint az erre
jogosult bizottságok és testületek megismerhetik. A pályázatban meg kell jelölni azon
tudományág(ak) megnevezését, amelyben a pályázó eddigi tudományos munkásságát kifejtette.
Ha munkássága több tudományágra is kiterjed, közülük meg kell jelölni azt az elsődleges
tudományágat, amely a szakmai tevékenységére meghatározóan jellemző.
A pályázatokat a MAB elvárása szerint összeállított 3 eredeti, 3 másolati, 3 szűkített másolati
példányban (utóbbi magyar és angol nyelven) papír alapon is be kell nyújtani.
Büntetlen előélet igazolása (három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány);
nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat elektronikus változatának tartalma megegyezik a
"szűkített" nyomtatott példány tartalmával.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2019. szeptember 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 12.
A pályázatok benyújtásának módja:
-

-

Postai úton vagy személyesen a váci Apor Vilmos Katolikus Főiskola Rektori Hivatalában dr. Erős
Emese rektorihivatal-vezető részére
és
elektronikus úton dr. Erős Emese részére a rektorihivatal@avkf.hu e-mail címen keresztül

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: 2019. augusztus 31.
A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:
-

AVKF honlapja www.avkf.hu 2019. március 11.
A Váci Egyházmegye honlapja www.vaciegyhazmegye.hu 2019. március 11.
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A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázati anyag elkészítéséhez segítséget nyújt a MAB honlapján található egyetemi tanári pályázat
"Útmutató a pályázat összeállításához" c. anyag.
A pályázati kiírás közzétevője az AVKF Rektora nevében az AVKF Rektori Hivatal, vezetője dr. Erős
Emese
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