PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Az Állaton’ostudományi Egyetem pályázatot hirdet
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A *-a alapján
Tanszé kveze tő
beosztás betöltésére.
1) A munkavégzés szervezeti egysége: Állaton’ostudományi Egyetem, Belgyógyászati Tanszék
2) A munkavégzés helye: 1078 Budapest, István utca 2.
3) A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, a vezetői
megbízás határozott időre, 5 évig szól
4) Á foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
5) A munkakörbe tartozó lényeges feladatok felsorolása:
a tanszék képviselete az intézményen belül és külső intézmények felé;
a tanszék oktató, kutató és szolgáltató munkájának koordinálása;
az oktatás tartalmi fejlesztése;
tantárgy teljes körű oktatása magyar nyelven;
hatékony közreműködés az oktatás-kutatás anyagi feltételeinek megteremtésében;
a tanszék személyi feltételeinek biztosítása, arányban a tanszéken felmerülő feladatokkal.
-

-

6) Illetmény ésjuttatások:
Az illetmény megállapítására és ajuttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény rendelkezései az irányadók.
7) Pályázati feltételek:
Egyetem, szakirányú végzettség;
PhD vagy azzal egyenértékű tudományos fokozat;
Habilitáció;
Alkalmasnak kell lennie hallgatók, a doktori képzésben részt vevők, továbbá a beosztott oktatók
és kutatók tanulmányi, illetve tudományos munkájának irányítására;
Legalább 20 éves egyetemi oktatási-kutatási tevékenység és klinikai gyakorlat a kutyák és a
macskák belgyógyászatának szakterületén
Szakterületén a tudományos tevékenységet publikációkkal, szakmaspecifikus alkotásokkal is
bizonyító hazai és nemzetközi elismertség;
A szaktudományának, illetve az általa oktatott tudományágak nemzetközi szintű ismerete és
ennek egyetemi szinten történő előadására való képesség;
Angol nyelvből “C’ típusú középfokú állami vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga, képes legyen
idegen nyelven előadást tartani;
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása;
Magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás-és tartózkodás jogával
rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy;
Büntetlen előélet és cselekvőképesség
Előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálat a 33/I 998. (V1.24.) NM rendelet szerint.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

8) A munkakör betöltőjétől elvárt kompetenciák:
Önálló munkavégzés
Jó kommunikációs és szervezőkészség
Jó együttműködési készség
Szakmai elliívatottság, magas szintű klinikusi, oktatói és kutatói képességek
-
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9) A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
Vezetői tapasztalat
Angol felsőfokű vagy azzal egyenértékű állami nyelvvizsga.
Többéves. elismert. hazai és nemzetközi szakírói és posztgraduális oktatási tevékenység.
Nemzetközi szintű jártasság a belgyógyászati jellegű. műszeres diagnosztikai eljárásokban.

-
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10) A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Részletes szakmai önéletrajz,
Vezetői. oktatói munkájára vonatkozó jövőbeni tervei, részletes elképzelései.
Szakmai. oktatói, tudományos munkái és annak eredményei,
Fontosabb publikációk jegyzéke,
Iskolai végzettséget, szakképzettséget, idegennyelvtudást tanúsító okiratok másolata,
Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, Vagy a bizonyítvány
megkéréséről szóló igazolás másolata,
Nyilatkozat az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról,
A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt adatainak a pályázati eljárással
összefüggő kezeléséhez hozzájárul (2011. évi CXII. tv. 5. ~ (1) bekezdés b.) pontja).
A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati dokumentumok hitelességét, a referenciák
valódiságát a munkáltató ellenőrizhesse.
(A sikeres pályázónak a közalkalmazottijogviszony létesítéséhez, az okiratok eredeti példányát kell
bemutatnia!)
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11) A munkakör betölthetőségének időpontja: 2020. július 1.
12) A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 14.
13) A pályázat benyújtásának módja:
Postai úton vagy személyesen, a pályázatnak az Allatorvostudományi Egyetem, Emberi Erőforrás, Bér
és Munkaügyi Osztály címére történő megküldésével (1078 Budapest, István utca 2.). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BMO/2995- 1/2020, valamint
a beosztás megnevezését: Belgyógyászati Tanszék, tanszékvezető
14) A pályázat elbírálásának határideje, módja, rendje: 2020. június 25.
A szakmai vélemények megismerését, valamint az illetékes testűletek véleménynyilvánítását követően
tanszékvezetői megbízások tekintetében a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt a kinevezésről.
15) A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje: 2020. március 14.
Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság honlapja w’vw.kozi~tallas.hu való
közzétételen kívül,
ATE honlapja www.univet.hu/hu/e2yetem/allaspalyazatok.
ATE hirdetőtábla.
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16) A pályázattal kapcsolatos információadásra feljogosított személy neve, telefonszáma:

Budapest, 2020. március 10.

Dr. Sótonyi Péter rektor
a pályázat kiírója
a munkáltatói jogkör gyakorlója

