HP/163-1/2017.
Nyíregyházi Egyetem
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. § alapján
pályázatot hirdet
a Bessenyei György Tanárképző Központ
tanárképzési főigazgató
(magasabb vezető) beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezető megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2017. május 1. napjától 2020. április 30. napjáig szól.
A munkavégzés helye:
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 31/b.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
 A Tanárképző Központban folyó munka tervezése és szervezése, az egyetemen folyó
tanárképzés operatív irányítása.
 A tanárképzésben érintett egységek vezetőivel együttműködve gondoskodik a tanárképzés
szakmai, tartalmi, tudományos, szervezeti feladatainak összehangolásáról, az elméleti és a
gyakorlati képzés szervezéséről.
 Szakmai koordináció keretében gondoskodik a különböző egységekben dolgozó,
pedagógiai, pszichológiai, módszertani, diszciplináris és gyakorlati képzésért felelős
oktatók együttműködéséről, s minden, a tanárképzéssel összefüggő ügyben kapcsolatot
tart a gyakorló intézmények vezetőivel.
 A hallgatói meghallgatás, kiválasztás, felvétel, átvétel, a kreditelismerés, a pedagógiai
szakképzés, a záróvizsga letételének folyamatának koordinálása és az iskolai gyakorlat
szervezése, ellenőrzése, értékelése.
 Hallgatói előremenetel nyomon követésének koordinálása, pályakövetés.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
 Egyetemi/főiskolai tanári, egyetemi docensi vagy tudományos fokozattal rendelkező
főiskolai docensi kinevezés.
 Legalább egy világnyelv szaknyelven is előadóképes ismerete.
 Legalább 8 éves, felsőoktatásban eltöltött szakmai gyakorlat.
 Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.
 Büntetlen előélet. Cselekvőképesség.
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 Vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki az egyetemmel közalkalmazotti
jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető.
A pályázat elbírálásakor előnyt jelent: A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 A pályázó jelentkezése a pályázati kiírásban foglaltakra.
 Eddigi szakmai, esetleges vezetői munkájának részletes leírása.
 A tanárképzési főigazgatói megbízás betöltésével kapcsolatos vezetői program.
 A pályázó szakmai önéletrajza, publikációs tevékenységének, hazai és nemzetközi
szervezetekben végzett tevékenységének ismertetése.
 Egyetemi végzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást, egyéb szakmai
képesítést tanúsító okirat másolata.
 Külső pályázó esetén fenti dokumentumok közjegyző által hitelesített másolata.
 Külső pályázó esetén 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.
 Nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázati anyagát, személyes adatait a
vonatkozó jogszabályok és a Nyíregyházi Egyetem hatályos SzMSz-e szerint erre jogosult
testületek és személyek megismerhetik, illetve hogy a pályázati anyagában foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez
hozzájárul.
 Nyilatkozat arról, hogy a vonatkozó jogszabályokban foglalt összeférhetetlenségi okok
nem állnak fenn, vagy megszüntetésre kerülnek a pályázat elnyerése esetén.
 A pályázó nyilatkozata az egyes vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. tv. 5-6. §-ai szerinti határidőben történő vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség
vállalására vonatkozóan.
 Saját névre megcímzett, felbélyegzett olyan méretű válaszboríték, amelyben a pályázati
anyag visszaküldhető.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2017. május 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 16.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Halkóné dr. Rudolf Éva központvezető
nyújt a 42/599-420-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
- Írásban, lezárt borítékban 1 eredeti és 1 másolati példányban, postai úton a Nyíregyházi
Egyetem rektorának címezve az Igazgatási és Humánpolitikai Központ részére kell
megküldeni (4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 31/b). A borítékon kérjük feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: HP/163-1/2017., valamint a beosztás
megnevezését: tanárképzési főigazgató.
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A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A tanárképzési főigazgató megbízásra benyújtott pályázatok rangsorolásáról a Szenátus dönt,
döntését megküldi a rektornak, aki a Szenátus véleményének mérlegelésével dönt a tanárképzési
főigazgató, magasabb vezető megbízás kiadásáról.
Elbírálási határidő: 2017. április 25.
A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:
Nyíregyháza, 2017. március 23.

Dr. Kiss Ferenc
általános rektorhelyettes
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