PÁLYÁZATI

FELHÍVÁS

Munkáltató adatai
Munkáltató megnevezése:
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Természettudományi Kar
Munkáltatói jogkört gyakorló neve: Dr. Pipek János
Munkáltatói jogkört gyakorló munkaköre: dékán
Munkáltató címe
Helység: Budapest
Irányítószám:1111
Közterület neve Műegyetem
Közterület jellege: rakpart
Házszám: 3.
Épület: K.
Emelet: I. 18.
A vezetői megbízásra vonatkozó adatok
A vezetői megbízás megnevezése: tanszékvezető-helyettes
Az intézmény megnevezése, ahol a vezetői megbízásra sor kerül:
Munkakör szervezeti egysége: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem,
Természettudományi Kar, Matematika Intézet, Algebra Tanszék
A megbízás betölthetőségének időpontja: 2017. október 1.
A megbízás időtartama: meglévő határozatlan közalkalmazotti teljes munkaidő, főállású
munkaviszony mellett minimum 3, legfeljebb 5 év
Munkavégzés helye
Helység: Budapest
Irányítószám: 1111
Közterület neve: Budafoki út
Közterület jellege: út 6-8.
A kinevezendő tanszékvezető-helyettes feladatai:
A tanszékvezető irányítása mellett, vele együttműködve a tanszék oktató és kutató-fejlesztő
munkájának irányítása, korszerűsítése, valamint a publikációs és innovációs tevékenység
elősegítése, összehangolása; a tanszék oktatói, kutatói és doktoranduszai szakmai
fejlődésének elősegítése; részvétel az egység oktató és kutató munkájában; valamint
fejlesztési stratégiák kidolgozása; a tanszéken foglalkoztatottak tájékoztatása, munkájának
irányítása és ellenőrzése; a tanszéki gazdálkodás és adminisztráció irányítása. A
tanszékvezető távolléte estén annak helyettesítése.
A kinevezés feltételei, a pályázóval szemben támasztott követelmények:
Az oktatási szervezeti egység vezetői beosztás ellátásával történő megbízásokra a Nemzeti
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV tv. és a Közalkalmazottak jogállásáról szóló – többször
módosított 1992. évi XXXIII. tv. (Kjt.), valamint a BME Szervezeti és Működési Rendje és az
annak mellékletét képező Humánpolitikai Szabályzat vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
Elvárások:
A pályázónak a vezetési és irányítási feladatok ellátásához, tervezéséhez, szervezéséhez
szükséges ismeretekkel, tapasztalatokkal és képességekkel, a munkatársak munkájának

irányításához,
eredményeik
értékeléséhez,
a
tehetségek
felismeréséhez
és
kibontakoztatásához, a vezetői utánpótlás neveléséhez szükséges tulajdonságokkal és
készségekkel, valamint többéves, felsőoktatási oktatói gyakorlattal kell rendelkeznie.
Ugyanakkor rendszeresen publikáló, nemzetközi elismertségnek örvendő kutatónak kell
lennie, aki képes elérni azt, hogy a Tanszék az oktatásban, ipari kapcsolatokban és a
tudományos életben is megfelelő elismerést érjen el.
A megbízás feltétele: a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel teljes
munkaidős, főállású kinevezés alapján fennálló közalkalmazotti jogviszony.
A pályázó pályázatában hitelt érdemlően mutassa be, hogy teljesíti a kinevezéshez előírt
feltételeket.
A pályázat adatai:
Honlapon való publikálás kért dátuma (min 3 munkanap): 2017. július 15.
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó
 munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását,
tudományos fokozatát, kitüntetését, szakmai díjait, valamint vezetői tevékenységét
összefoglaló tájékoztatót;
 hazai és nemzetközi tudományos és szakmai szervezetekben végzett munkáját, és
 a nemzetközi tudományos életben való részvételét összefoglaló ismertetést.
A pályázó ismertesse pályázatában a vezetői feladatokkal kapcsolatos terveit és azok
megvalósítására vonatkozó elképzeléseit.
A pályázathoz mellékelni kell:
 részletes szakmai önéletrajzot,
 a maximum 10 legfontosabb publikációjának, tudományos munkájának jegyzékét,
 publikációs és hivatkozási jegyzékének MTMT elérhetőségét,
 az egyetemi szintű végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot,
idegennyelv-tudást tanúsító okiratok, továbbá a vonatkozó jogszabályban vagy a
pályázatban előírt további követelmények igazolására vonatkozó okiratok hitelesített
másolatát, illetve az arra való utalást, hogy a pályázónak nem szükséges benyújtania a
pályázathoz előírt iratok, igazolások közül azokat, amelyeket a BME-hez már
korábban benyújtott, ott fellelhetők és érvényesnek tekinthetők. (A be nem nyújtott
iratok esetén erre a körülményre utalni kell, és meg kell jelölni, hogy a be nem nyújtott
irat a BME melyik szervezeti egységénél lelhető fel.)
 nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát, személyes adatait a
vonatkozó jogszabályok és a BME szabályzatai szerint erre jogosult testületek
megismerhetik, ill. hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 nyilatkozatot összeférhetetlenségi ok fenn nem állásáról, illetve megszüntetéséről a
pályázat elnyerése esetén,
 nyilatkozatot arról, hogy a vezetői megbízással járó vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségének – a vezetői megbízás hatályba lépését követően – 10 napon belül
eleget tesz.

A kinevezésre – a BME Humánpolitikai Szabályzatában foglalt eljárás alapján 2017. 09.30.-i
hatállyal kerül sor.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017.08.31.
A pályázattal kapcsolatosan további információt Adamis Viktória hivatalvezető nyújt, a 06-1463-3758-as telefonszámon, vagy az adamisviki@ttdh.bme.hu e-mail címen.
Pályázat benyújtásának módja: A pályázatot egy eredeti és elektronikusan kell eljuttatni a
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi Kar Dékáni
Hivatalába Adamis Viktória, hivatalvezetőhöz.
A pályázatok benyújtásának helye:
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Természettudományi Kar
Dékáni Hivatala: 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3., K épület I. emelet 18.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 27.
Munkáltatói oldalon a pályázat elbírálásának rendje: A BME Humánpolitikai
Szabályzatában és a Természettudományi Kar Szervezeti és Működési Szabályzatában
foglaltak szerint.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: BME honlapja: www.bme.hu, a
BME Természettudományi Kar honlapja: www.ttk.bme.hu, a BME Természettudományi Kar
Dékáni Hivatala hirdetőtáblája
A munkáltatóval kapcsolatban további információ a www.bme.hu honlapon található.
Amennyiben a BME honlapon és a KSZK honlapon megjelent pályázati felhívás között
eltérés van, úgy a BME honlapon közzétett felhívás az irányadó.
Budapest, 2017. június 29.

Dr. Pipek János
dékán s.k.

