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

főiskolai tanár
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Budapest, 1145 Budapest, Columbus utca 87-89.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Oktatási és tudományos tevékenységet folytat a néptáncművész képzés és a
néptáncpedagógus képzés terén; részt vesz az oktatott szakterület tananyagának
folyamatos tartalmi és módszertani korszerűsítésében; a táncművészképzésben az
oktatást segítő koreográfiákat készít, betanít és alkalmaz; rendszeres kapcsolatot tart
bel- és külföldi alap-, közép- és felsőfokú művészetoktatási intézményekkel; külön
megbízás esetén tanszékvezetői feladatot lát el; részt vesz egyetemi testületek
munkájában; részt vesz táncszakmai szervezetek munkájában.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló"
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•

Egyetem, néptáncművész és néptáncpedagógus szakképesítés,

•
•
•
•
•
•
•

doktori fokozat vagy a felsőoktatási törvény szerint ezzel egyenértékű
művészeti díj,
legalább 10 éves hivatásos néptáncművészi gyakorlat,
legalább 10 év művészeti felsőoktatási tapasztalat,
néptánc képesítővizsgára és vizsgaelőadásra történő sikeres felkészítéssel
igazolt kiemelkedő művészeti és pedagógiai eredmények,
hallgatók, tanársegédek, adjunktusok tanulmányi, tudományos, illetve művészi
munkájának vezetésére való alkalmasság,
alkalmasság gyakorlat, illetve próba vezetésére,
széleskörű hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatok.

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

szakmai önéletrajzot,
a szakképzettséget, tudományos fokozatot, művészeti díjat tanúsító okiratok
másolatát,
a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, munkaköri besorolását,
eddigi szakmai, oktatói, illetve tudományos munkásságát, annak eredményeit,
az oktató, nevelő, illetve tudományos tevékenységére vonatkozó jövőbeni
terveit, célkitűzéseit,
nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a
jogszabályokban és az egyetemi szabályzatokban rögzített bizottságok és
testületek megismerjék.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. 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/1189/2018 , valamint a munkakör megnevezését: főiskolai tanár.
• 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
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 határozattal rangsorolja a pályázókat. A rektor a rangsorolt pályázatok
közül választva létesíthet közalkalmazotti jogviszonyt, illetve kezdeményezheti a fő

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

