Az APOR VILMOS KATOLIKUS FŐISKOLA

pályázatot hirdet

Anyanyelvi, Művészeti és Egyházzenei 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:
Az Anyanyelvi, Művészeti és Egyházzenei Tanszéken a Kántor alapszakon és a Tanító
alapszakon az orgona, transzponálás és partitúraolvasás, orgonaismeret, zongora,
improvizáció, egyházi népének, gregorián, ének-zene, zeneismeret tantárgyak elméleti és
gyakorlati oktatása, szakmai gyakorlat és liturgikus gyakorlat vezetése. Szakdolgozatok
konzulensi és opponensi feladatait látja el, valamint végzi a számára kijelölt portfóliók
értékelését.
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







DLA fokozat zeneművészeti területen
középfokú komplex nyelvvizsga angol nyelvből
hittanári képzettség
közoktatásban szerzett szakértői és vezetői gyakorlat és szakképzettség
legalább öt év felsőoktatási oktatói tapasztalat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:


kiemelkedő szakmai, egyházzenei tevékenység




legalább 10 éves egyházi liturgikus és tanári gyakorlat (püspöki liturgiák, országos
rendezvényeken való részvétel)
rendszeres előadóművészeti tevékenység, publikációk (hangfelvételek)

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.

