Magyar Táncművészeti Egyetem
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Magyar Táncművészeti Egyetem
Koreográfus és Táncpedagógus Tanszék

tanszékvezető
beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 3-5 év-ig szól.
A munkavégzés helye:
Budapest, 1145 Budapest, Columbus utca 87-89.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A Magyar Táncművészeti Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában foglalt
feladatok ellátása, valamint a Rektor által átruházott, illetve eseti jelleggel rábízott
feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló"
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•

Egyetem, táncművész, illetve klasszikus balettművész szakképesítés,

•
•
•
•
•

a felsőoktatási törvény szerinti tudományos fokozat vagy ezzel egyenértékű
művészeti díj,
a Magyar Táncművészeti Egyetemmel teljes munkaidőre szóló közalkalmazotti
jogviszony, illetve ilyen jogviszonyt létesítése,
legalább főiskolai docensi vagy tudományos főmunkatársi, illetve ennél
magasabb oktatói vagy kutatói besorolású munkakörben történő alkalmazás,
bizonyított, eredményes, több éves vezetési, szervezési ismeretek és
gyakorlat,
vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Kossuth-díjjal elismert táncművész pálya, illetve koreográfusi életmű,
• több éves hivatásos táncművész gyakorlat,
• hivatásos táncegyüttesnél szerzett több éves művészeti vezetői tapasztalat,
• művészeti felsőoktatás területén szerzett legalább 5 év vezetői tapasztalat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
•
•
•
•

•

szakmai önéletrajz,
vezetői program,
végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, művészeti díjat
igazoló okiratok egyszerű másolata,
nyilatkozat, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a kezeléséhez és
megismeréséhez a pályázat elbírálásával összefüggésben,
nyilatkozat, hogy a pályázó személyével kapcsolatban az Nftv. és a Kjt.
rendelkezései alapján összeférhetetlenség nem áll fenn, ill. hogy
összeférhetetlenség esetén a pályázó az összeférhetetlenséget megszünteti
30 napon belül,
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy az igénylőlap másolata.

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2018. augusztus 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 22.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bolvári-Takács Gábor
rektorhelyettes nyújt, a +36-1-273-3434 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Magyar Táncművészeti Egyetem címére történő
megküldésével (1145 Budapest, Columbus utca 87-89. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
MTE/1187/2018 , valamint a beosztás megnevezését: tanszékvezető.
• Személyesen: Rektori Titkárság, Budapest, 1145 Budapest, Columbus utca
87-89. .
A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatok rangsorolásáról a Szenátus dönt. Az elbíráláshoz a Rektor 3
tagú előkészítő bizottságot állít fel, amely a pályázat lezárását követő 15 napon belül a
Szenátus elé terjeszti javaslatát. A pályázattal kapcsolatos szenátusi vélemény
kialakításához legalább 30 nap áll rendelkezésre. A Szenátus a bizottság javaslatát
megtárgyalva határozatát egyszerű többséggel hozza. A Rektor a Szenátus
véleményének mérlegelésével dönt a vezetői megbízás kiadásáról.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•

www.mte.eu - 2018. április 22.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mte.eu honlapon
szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. április 22.
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

