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Megtekintés

Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Általános Orvostudományi Kar
Biokémiai Intézet

tanszékvezető-helyettes
beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2021. június 1-től legfeljebb 2023. június 30-ig
szól.
A munkavégzés helye:
Csongrád megye, 6720 Szeged, Dóm tér 9.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az SZTE ÁOK Biokémiai Intézet tanszékvezetőjének munkájának támogatása a
tanszék oktatási, kutatási, tudományos és egyéb szakmai tevékenységének
szervezésében, irányításában és ellenőrzésében. Tanszék képviselete a kari / egyetemi
és szakmai fórumokon.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
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Pályázati feltételek:
•

Egyetem, A tanszékvezető-helyettesi tisztségre pályázhat az egyetemmel
közalkalmazotti jogviszonyban álló, általános orvos diplomával, tudományos
fokozattal, 10 éves szakmai tapasztalattal, a biokémiai oktatásában és a
biokémiai kutatások területén megfelelő jártassággal rendelkező oktató. A
pályázat elbírálásánál előnyt jelent: habilitáció megléte.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
•
•

•
•
•

•
•

a dékánnak címezve a pályázó válaszát a pályázati kiírásban foglalt
feladatokra és elvárásokra
részletes szakmai önéletrajzot
végzettség, szakképzettség, szakképesítés, tudományos fokozat (PhD, a
tudományok kandidátusa, a külföldön szerzett és honosított tudományos
fokozat) megszerzését tanúsító okirat, habilitációs oklevél, nyelvvizsga
bizonyítvány másolatát
eddigi vezetői tevékenység összefoglalását
a vezetői elképzelések részletes terveit az adott szervezeti egység
vonatkozásában (oktatásról, kutatásról, illetőleg egyéb feladatellátásról)
a vezetői elképzelések részletes terveit a gazdálkodásról, amely a
finanszírozási helyzet ismeretében tartalmazza a szervezeti egység
fenntarthatóságára és gazdasági egyensúlyára vonatkozó rövid és hosszú
távú elképzeléseit, valamint a szervezeti egység személyi fejlesztésére
vonatkozó közép- és hosszú távú elképzeléseit
minden olyan dokumentum, irat másolatát, amelyet a pályázó a pályázat
elbírálása szempontjából fontosnak tart
hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges
kezeléséhez hozzájárul, anyagát a vonatkozó jogszabályok és az SZMSZ
szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2021. június 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 5.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem Általános
Orvostudományi Kar címére történő megküldésével (6720 Szeged, Tisza Lajos
krt. 109. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: 4-57/2021. , valamint a beosztás megnevezését:
tanszékvezető-helyettes.
• Elektronikus úton office.aokdh@med.u-szeged.hu oldalon keresztül.
admin.kozigallas.gov.hu/pages/KJTKozzetetel.aspx?ID=541649

2/3

2021. 03. 08.

Megtekintés

•

Személyesen: SZTE Általános Orvostudományi Kar Dékáni Hivatala,
Csongrád megye, 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 109. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. május 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•

SZTE Honlapja

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázónak meg kell felelnie a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV.
törvényben, a Szegedi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata
Szervezeti és Működési Rendjében, az SZTE SZMSZ Foglalkoztatási
követelményrendszerében, valamint az SZTE ÁOK Kari Ügyrendjében rögzített, a
tanszékvezető-helyettes kinevezésére vonatkozó feltételeknek. A pályázatot az SZTE
Általános Orvostudományi Kar Dékáni Hivatalába (6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 109.)
kell benyújtani személyesen vagy postai úton 1 eredeti példányban továbbá
elektronikus úton az office.aokdh@med.u-szeged.hu e-mail címre. A pályázat formai
feltételeiről az ÁOK Dékáni Hivatala ad felvilágosítást az alábbi e-mail címen:
simon.orsolya@med.u-szeged.hu . Feladatokkal összefüggő kérdésekben Dr. Csont
Tamás tanszékvezető egyetemi docens ad felvilágosítást.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.u-szeged.hu honlapon
szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. március 6.
A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a
munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért
a pályázatot kiíró szerv felel.

Nyomtatás
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