
AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA 

pályázatot hirdet 

általános rektorhelyettesi beosztásra 

 

 

Vezetői megbízás időtartama: 2019. augusztus 1-től 2023. július 31-ig 

 

Munkavégzés helye: Eötvös József Főiskola Baja 

 

Az általános rektorhelyettes feladatai:  

 irányítja a főiskola tudományos kutatási, fejlesztési, innovációs tevékenységét, a 

kutatási pályázati tevékenységet, kutatásszolgáltatási tevékenységet, koordinálja a 

hazai és nemzetközi kutatási kapcsolatokat, 

 koordinálja a főiskola intézeteinek és a Tanulmányi Csoport működését, 

 irányítja a felügyelete alá tartozó bizottságok munkáját, 

 összesíti az intézetek publikációs tevékenységét, véleményezi és a rektor elé terjeszti, 

 összesíti, majd a rektor és a kancellár elé terjeszti a tudománypolitikai 

intézményfejlesztésre vonatkozó koncepciót, 

 felelős a kutatási területet érintő adatszolgáltatások teljesítéséért, 

 előkészíti a feladatkörébe tartozó szabályzatokat, ügyrendeket, utasításokat, illetve 

javaslatot tesz azok módosítására, valamint felügyeli azok betartását, 

 részt vesz a nemzetközi mobilitási pályázatok értékelésében, 

 ellátja a rektor által meghatározott feladatokat, 

 ellátja a rektor távollétében annak teljes jogú helyettesítését. 

 

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

 

Pályázati feltételek: 

 

 egyetemi végzettség, pedagógiai vagy gazdálkodási szakterületen, 

 főiskolai/egyetemi tanár vagy főiskolai/egyetemi docensi címmel rendelkezik, 

 pedagógiai vagy gazdálkodási tudományterületen szerzett PhD, 

 legalább 10 év felsőoktatásban eltöltött oktatói gyakorlat, 

  legalább egy német, horvát, angol vagy orosz „C” típusú középfokú államilag 

elismert, - középfokú (B2 szintű ) általános nyelvi, komplex - vagy azzal egyenértékű 

nyelvvizsga, 

 büntetlen előélet, 

 vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása. 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 köznevelésben szerzett tapasztalat, 

 vezetési, szervezési tapasztalatok. 

 

A pályázat részeként benyújtandó okiratok, igazolások: 

 szakmai önéletrajz, 

 a pályázó tudományos közleményeinek jegyzéke, 

 vezetői tevékenységére vonatkozó programterv,  

 az egyetemi oklevél, tudományos fokozat, habilitáció, nyelvvizsga és egyéb 

végzettséget tanúsító oklevelek másolata,  



 nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát az erre jogosult 

bizottságok és testületek megismerhetik,  

 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy az erkölcsi bizonyítvány 

kikérését igazoló dokumentum, 

 arról szóló nyilatkozat, hogy a pályázó a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget 

vállalja. 

 

A beosztás betölthetőségének időpontja: 2019. augusztus 1. 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 20. 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 15.  

 

A pályázat benyújtásának módja: 

 

Két példányban postai úton az Eötvös József Főiskola címére (6500 Baja, Szegedi út 2.) 

valamint elektronikus úton a szilagyine.szinger.ibolya@ejf.hu címre kérjük megküldeni. 

 

A pályázat benyújtására vonatkozó egyéb tájékoztatás: 

 

Sikertelen pályázat esetén a pályázati dokumentumok visszaküldésének határideje 

az elbírálást követő 30 nap. 

A személyes adatok kezelésére vonatkozó adatkezelési tájékoztató az ejf.hu/adatvédelem 

oldalon érhető el. 

(A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és 

az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 

szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú rendelet („GDPR”) 

 

Kérjük a borítékon feltüntetni: 

 

„SZC/497-1/2019. számú pályázat az Eötvös József Főiskola általános rektorhelyettesi 

megbízására” 

 

A pályázati kiírás közzétételének helye: 

EJF honlap (www.ejf.hu) 

KSZK honlap 

 

 

  

Dr. Szilágyiné dr. Szinger Ibolya 

rektor 

 

http://www.ejf.hu/

