Nyíregyházi Egyetem
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Nyíregyházi Egyetem
Alkalmazott Humántudományok Intézete

főiskolai tanár
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Oktatási, tantárgyfelelősi feladatok ellátása, előadások, szemináriumok tartása a
neveléstudomány szakterületein, így neveléselmélet és nevelésfilozófia, bentlakásos
intézmények pedagógiája, gyermekvédelem témakörében, valamint a szociálpedagógia
szak neveléstudományi megalapozottságú kurzusain (szociálpedagógia, sajátos
nevelési igényű tanulók fejlesztése, differenciáló pedagógia).
Szakdolgozatok
vezetése több képzési szinten, mint például alap-és mesterszakokon. Szociálpedagógia
BA és MA, valamint pedagógus szakvizsga és szakirányú továbbképzési szakokon.
Szakok kidolgozásában és akkreditációjában való részvétel.
Az oktatott tárgyak
rendszeres fejlesztése, új tárgyak tantárgyi programjainak kidolgozása, tervezése.
Részvétel az intézet és az Egyetem oktatásfejlesztési és közéleti munkájában.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló"
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:

•
•
•
•
•
•
•

Egyetem,
Legalább 12 év felsőoktatási oktatói tapasztalat.
Szakirányú egyetemi végzettség.
Doktori fokozat.
A jelölt szaktudományának, illetve az általa oktatott diszciplína nemzetközi
szintű ismerete.
Színvonalas szakirányú tudományos publikációs tevékenység.
Büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
•
•
•
•
•
•

•
•

A pályázó jelentkezését a pályázati kiírásban foglaltakra.
A pályázó részletes szakmai önéletrajzát, publikációs tevékenységének
ismertetését.
Egyetemi, doktori oklevél, egyéb szakmai képesítést igazoló okirat másolatát.
Nyelvvizsga bizonyítvány másolata.
Külső pályázó esetén fenti okiratok közjegyző által hitelesített másolatát.
Külső pályázó esetén 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt.
Nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázati anyagát, személyes
adatait a vonatkozó jogszabályok és a Nyíregyházi Egyetem hatályos SzMSze szerint erre jogosult testületek megismerhetik, illetve hogy a pályázati
anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben
szükséges kezeléséhez hozzájárul.
Külső pályázó esetén saját névre megcímzett, felbélyegzett olyan méretű
válaszboríték, amelyben a pályázati anyag visszaküldhető.
A pályázatot postai úton 2 eredeti és 1 másolati példányban a Nyíregyházi
Egyetem rektorának címezve kérjük megküldeni.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2019. szeptember 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 6.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Halkóné dr. Rudolf Éva nyújt, a
+36-42-599-400/2029 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Nyíregyházi Egyetem címére történő
megküldésével (4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HP/4771/2018. , valamint a munkakör megnevezését: főiskolai tanár.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a Nyíregyházi
Egyetem hatályos SzMSz-ének rendelkezései szerint.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•
•
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A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:
A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás
a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak
tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Nyomtatás

