Szent István Egyetem
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Agrár – és Gazdaságtudományi Kar
Agrártudományi és Vidékfejlesztési Intézetébe

főiskolai tanár
munkakörbe
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Békés megye, 5540 Szarvas, Szabadság út 1-3.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:















Előadások rendszeres tartása, szükség szerint gyakorlatok vezetése,
szakkollégiumok szervezése és tartása, részvétel a képzésben, elsősorban az
állattenyésztés, az agrárgazdaságtan, és logisztika tudományterületen;
A tudományterületen oktatott tantárgyak tantárgyi programjainak és tematikáinak
kidolgozása, azok folyamatos fejlesztése;
Idegen nyelvű előadás tartása;
Rendszeres vizsgáztatás (kollokvium, szigorlat, záróvizsga);
Tankönyvek, jegyzetek, oktatási segédanyagok készítése és a hozzá beosztott
kollégák munkájának irányítása, ellenőrzése, az oktatói utánpótlás nevelése;
Tudományos diákkörös, évfolyamdolgozatot, illetve diplomamunkát készítő
hallgatók munkájának irányítása;
Tevékeny részvétel az egyetemi (kari) közéletben, a kari tudományos munka
fokozása;
Országos, illetve nemzetközi szakmai-közéleti tevékenység végzése, kapcsolattartás
és kapcsolatépítés a tudományterületi Akadémiai Bizottságokkal és a szakmai
szervezetekkel;
Nemzetközi kapcsolatépítés, a felsőoktatási programokban (ERASMUS stb.) való
aktív közreműködés;
A beosztott nem vezető oktatók munkájának irányítása és ellenőrzése;
Önálló tudományos kutatómunka végzése, kutatócsoport szervezése, vezetése,
rendszeres hazai és nemzetközi tudományos publikációs tevékenység folytatása,
törekvés tudományos műhely kialakítására;
Rendszeres kapcsolattartás a szakterületéhez kapcsolódó termelési gyakorlattal, az
új kutatási eredmények gyakorlati alkalmazásának elősegítése, figyelemmel
kísérése és a tananyagba való beépítése;
Előadások tartásával aktív részvétel hazai és külföldi szakmai tanácskozásokon,
konferenciákon;
Részvétel az oktatói utánpótlás nevelésében és képzésében, a záróvizsgák, felvételi
vizsgák lebonyolításában;

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadóak.
Pályázati feltételek:












Egyetem, szakirányú végzettség;
Tudományos fokozat mezőgazdaság tudományágban;
Habilitáció;
Egy világnyelvből államilag elismert középfokú komplex nyelvvizsga vagy azzal
egyenértékű bizonyítvány, oklevél. Tárgyalási szintű nyelvtudás;
Felsőoktatásban szerzett legalább tíz éves oktatói tapasztalat;
A pályázó által művelt tudományterületnek, illetve által oktatott diszciplínának
nemzetközi szintű ismerete és ennek egyetemi szinten történő előadására való képesség;
Oktatási, kutatási tapasztalat agrárökonómia, állattenyésztés tudományokban;
A pályázott szakterületen bizonyított hazai és nemzetközi publikációs tevékenység;
Az érintett alkalmas legyen a hallgatók, a doktori képzésben résztvevők, valamint
tanársegédek tanulmányi, tudományos munkájának vezetésére, idegen nyelven történő
előadás tartására;
A pályázó rendelkezzen a miniszterelnök által adományozott főiskolai tanári munkaköri
címmel;
Cselekvőképesség, büntetlen előélet, magyar állampolgárság vagy külön jogszabály
szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy
letelepedett személy.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:




Állattenyésztési tudományok területén szerzett habilitáció;
További idegen nyelvek ismerete;
Akadémiai Bizottsági tagság, Bizottsági elnökségi vagy vezetői tapasztalat.

Elvárt kompetenciák:



Alkalmasság a hallgatói személyiség fejlesztésére, tehetséggondozásra;
Legyen képes önálló tantárgyi programok kidolgozására és fejlesztésére.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:






A pályázó által aláírt – dátummal ellátott- szakmai, tudományos tevékenységet
tartalmazó részletes önéletrajz;
Iskolai végzettséget, tudományos fokozatot, főiskolai tanári munkaköri címet, szakmai
elismerést és nyelvvizsgát igazoló oklevelek és bizonyítványok (habilitált pályázó
esetén a habilitációt tanúsító oklevél) másolata;
Az oktató, kutató munkára vonatkozó jövőbeni tervek, részletes elképzelések;
Tudományos konferenciákon megtartott és dokumentált előadások jegyzéke.
Publikációs és hivatkozási jegyzék, hazai és külföldi ajánlások;
Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a bizonyítvány
megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata. A büntetlen előéletre és a
foglalkoztatási eltiltás hiányára vonatkozó feltételt nem kell igazolni, ha a kizáró ok
hiányát a felsőoktatási intézménnyel fennállt korábbi megbízási vagy foglalkoztatási
jogviszonyára tekintettel a foglalkoztatni kívánt személy már igazolta, és a korábbi
jogviszony megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el;





Az Egyetem Humánpolitikai Főosztályáról beszerezhető adatlap a főiskolai tanári
pályázathoz;
A pályázó nyilatkozata arról, hogy az eljárásban részt vevők a pályázati anyagba
betekinthetnek, és a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;
A pályázatokat 5 példányban kérjük benyújtani.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 27.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Viktória humánpolitikai
főosztályvezető nyújt, a 28/522-002/1022– es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:




Postai úton, a pályázatnak a Szent István Egyetem, címére történő megküldésével (2100
Gödöllő, Páter Károly u. 1.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
SZIE-R/3444-1/2017 valamint a munkakör megnevezését: főiskolai tanár
vagy
Személyesen: Kovács Viktória humánpolitikai főosztályvezető, Pest megye, 2100
Gödöllő, Páter Károly u. 1.

A pályázat elbírálásának rendje:
A Szent István Egyetem Foglalkoztatási Követelményrendszere szerint.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 NKI és SZIE honlapja – 2017. december 27.
 SZIE illetve Kari hirdetőtábla – 2017. december 27.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatokat (melyek tartalmazzák a pályázati felhívást is) 2018. január 27-ig az Egyetem
Rektorának címezve (2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.) kérjük benyújtani 5 példányban
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szie.hu/allaspalyazatok
honlapon szerezhet.

