Az APOR VILMOS KATOLIKUS FŐISKOLA

pályázatot hirdet

Hittudományi, Társadalomtudományi és Romológiai 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 Hittudományi, Társadalomtudományi és Romológiai Tanszék oktatási
feladataiban alapképzésen. Szakdolgozatok konzulensi és opponensi feladatait látja el,
valamint végzi a számára kijelölt portfóliók értékelését. Szisztematikus teológiai tárgyak
(Dogmatika, Fundamentális teológia, Ökumenikus teológia, Az ókeresztény irodalom
története), filozófiai tárgyak, spirituális teológiai tárgyak, gyakorlati vagy bevezető teológiai
tárgyak oktatása alap- és mesterszakon. Részvétel a hallgatói tehetséggondozás
feladataiban: TDK/OTDK kutatások vezetése, pályamunkák mentorálása. Aktív részvétel a
Főiskola tehetséggondozó műhelyeinek működésében.
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



teológiai doktorátus (PhD)



szaktudományának, illetve az általa oktatott diszciplínának alap- és mesterszakon történő
előadására való képesség



előadóképes angol nyelvtudás



tudományos szintű felhasználásra alkalmas nyelvismeret az ókori nyelvekből (latin, görög,
bibliai héber)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:


olasz nyelv – társalgási szint

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.

