Magyar Táncművészeti Egyetem
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Koreográfus és Táncpedagógusképző Intézet, Pedagógiai és Pszichológiai
Tanszék

egyetemi docens
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Budapest, 1145 Budapest, Columbus utca 8789.
Budapest, 1075 Budapest, Kazinczy utca 4046.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A kinevezendő egyetemi docens feladat és hatáskörét a Magyar Táncművészeti
Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. A Koreográfus és
Táncpedagógusképző Intézet oktatójaként, a Pedagógiai és Pszichológiai Tanszék
alkalmazásában ellátja az Egyetem angol nyelvóráit. Bekapcsolódik a
neveléstudományi szaktárgyak oktatásába, valamint az angol nyelvű képzésekben
felmerülő oktatási és mentorálási feladatok ellátásába. Részt vesz a tudományos és
kutatási tevékenységben. Felkérésre segít a tananyagok fejlesztéséhez kapcsolódó,
illetve egyéb tudományos pályázatok elkészítésében. Felkérésre segíti az Egyetem
hazai és nemzetközi elméleti, kutatási, oktatási kapcsolatainak bonyolítását.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló"
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• PhD, bölcsészettudományi területen szerzett,
•
egyetemi szintű tanári végzettség, angol nyelv és irodalom szakos tanári
szakképesítés
• legalább középfokú „C” típusú nyelvvizsga
• felsőoktatásban szerzett legalább 10 éves oktatói tapasztalat
•
hazai és külföldi bölcsészettudományi (irodalom, történelem, nyelvészet,
zenetudomány) témájú konferenciákon való aktív részvétel
• tudományos, népszerűsítő és oktatási témájú publikációk megjelentetése több
nyelven, külföldi periodikákban is (Magyar Tudományos Művek Tárában
regisztrálva)
• tudománynépszerűsítési tevékenységben szerzett tapasztalat
•
nemzetközi szakmai kapcsolatok, cserekapcsolatok kialakításában,
szervezésében szerzett tapasztalat
• hallgatók, adjunktusok, tanársegédek tanulmányi, tudományos, illetve művészi
munkájának vezetésére való alkalmasság
• alkalmasság előadás tartására idegen nyelven
• cselekvőképesség, büntetlen előélet
•
magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint szabad mozgás és
tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• középfokú oktatási intézményben szerzett tanári tapasztalat
• külföldi hallgatók magyarországi oktatásában szerzett tapasztalat
• a pályázati feltételekben felsoroltakon kívüli további szakképesítés
Elvárt kompetenciák:
• kiemelkedő szakmai felkészültség,
• hallgatók iránti nyitottság, segítőkészség,
• precíz, pontos, felelősségteljes, megbízható munkavégzés,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•

•
•
•
•
•

a pályázó részletes szakmai, tudományos tevékenységét tartalmazó magyar
nyelvű életrajzát (amelyben kitér eddigi szakmai, oktatói és tudományos
munkájára, kutatási tevékenységére, elért eredményeire, szakmai
szervezetekben végzett munkájának ismertetésére, szakmai díjaira)
hazai és nemzetközi szervezetekben végzett tevékenységének leírását, a
nemzetközi tudományos életben való részvételét
az Intézet/Tanszék által művelt tudományterület oktatásának fejlesztésére és
kutatására vonatkozó elképzeléseit
a pályázó jelenlegi munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri
besorolását
egyetemi végzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelvismeretet, egyéb
szakmai képesítést tanúsító okiratok magyar nyelvű másolatát
publikációs tevékenység jegyzékét (amennyiben nem kívánja csatolni, tegye
hozzáférhetővé a publikációkra vonatkozó adatok megismerését a Magyar
Tudományos Művek Tárában (MTMT)

•
•
•
•

•

tudományos konferenciákon tartott előadások jegyzékét, jelentősebb külföldi
tanulmányutak felsorolását
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, vagy annak megigényléséről
szóló igazolószelvényt
nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a
jogszabályokban és az egyetemi szabályzatokban rögzített bizottságok,
testületek és közalkalmazottak megismerjék
nyilatkozat az egyetemen (vagy jelenlegi munkahelyén) kívül fennálló
munkaviszonyáról,
közalkalmazotti/köztisztviselői
jogviszonyairól,
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyairól, azok tartalmáról és időbeli
behatároltságáról
minden olyan okiratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából
fontosnak tart

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 5.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt eljárási, formai kérdésekben
Kovács Péter, szakmai kérdésekben a Pedagógiai és Pszichológiai Tanszék nyújt, a
+36 1 273 3430 os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Magyar Táncművészeti Egyetem címére történő
megküldésével (1145 Budapest, Columbus utca 8789. Szakály György rektor
úrnak címezve ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számot: MTE/906/2017 , valamint a munkakör
megnevezését: egyetemi docens.
vagy
• Elektronikus úton Szakály György rektor úrnak címezve a Magyar
Táncművészeti Egyetem Titkárság részére a titkarsag@mtf.hu Email címen
keresztül
vagy
• Személyesen: Szakály György rektor úrnak címezve Fodorné Koltai Györgyi
részére, Budapest, 1145 Budapest, Columbus utca 8789. Magyar
Táncművészeti Egyetem Titkárság .
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázóknak meg kell felelniük a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV.
törvényben (Nftv.), a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.)
és
az
Egyetem
szabályzataiban,
különösen
az
MTE
Foglalkoztatási
Követelményrendszerében rögzített feltételeknek. A pályázat elbírálása a jogszabályi
előírások és az MTE szabályzatai szerint történik.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• www.mtf.hu  2017. május 3.
• MTE hirdetőtábla  2017. május 3.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A Magyar Táncművészeti Egyetem fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati
felhívást az elbírálás határideje előtt visszavonja, a pályáztatási folyamatot
megszakítsa, illetve a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A kiválasztási eljárás
lefolytatása (az állásinterjúra történő behívás, az elbírálás, a visszaértesítés) az
Egyetem humánerőforrásgazdálkodási lehetőségeit figyelembe véve, folyamatosan
történik.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mtf.hu honlapon
szerezhet.

Nyomtatás

