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Pécsi Tudományegyetem
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Pécsi Tudományegyetem
Művészeti Kar, Képzőművészeti Intézet

Intézetigazgató
beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2021.05.13-ig szól.
A munkavégzés helye:
Baranya megye, 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos utca 16.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A kinevezendő intézetigazgató feladata oktatási ügyekben: • a Képzőművészeti Intézet
oktatási programjának gyakorlati és elméleti megvalósításában irányító szerepet
vállalni, • vezetni e területeken tevékenykedő munkatársakat, • munkatársaival
kidolgozni és érvényesíteni a korszerű vizuális művészet területének új szakjait, illetve
a terület szakirányait, • vezetni a kar vizuális művészeti programjait, • megerősíteni a
vizuális művészeti képzés könyvtári hátterét. • együttműködést vár el a Kar a
kinevezendő intézetigazgatótól a Zeneművészeti Intézettel, a Média- és alkalmazott
Művészeti Intézettel, a tanárképzési programok képviselőivel és a Doktori Iskola
vezetésével, így feladatát képezi a vizuális és zenei kultúra művész- és
tanárképzésben elvárható komplexitásának biztosítása. • A kinevezendő
intézetigazgatónak feladata a klasszikus művész- és tanárképzésben meglévő, illetve
abból induló, arra alapozott, de megújuló specializációk, szakirányok, szakok képzési
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igényeinek biztosítása. Igazgatási ügyekben a kinevezendő intézetigazgató a) képviseli
az intézetet, b) egyezteti a tanszékek tantervek kidolgozására, módosítására, illetőleg
végrehajtására vonatkozó javaslatait, c) összehangolja a tanszékek által oktatott
tantárgyak programjainak elkészítését, a vizsgakövetelmények, valamint a tananyag
meghatározását, - gondoskodik a nyári alkotótelepeken folyó művészi kutatómunka
megszervezéséről - gondoskodik a hallgatók műterem férőhely megszervezéséről és a
Képzőművészeti Intézet épületeinek (műtermek, műhelyek, előadótermek, közlekedési
terek) racionális felhasználásáról - gondoskodik a tanórákhoz szükséges oktatási
segédanyag és infrastruktúra biztosításáról d) gondoskodik a tanszékek tudományos
kutatási tervének összehangolásáról, a több tanszékre kiterjedő kutatások
szervezéséről, a tudományos intézetekkel és akadémiai bizottságokkal való
együttműködésről, e) koordinálja az intézet, illetőleg a tanszékek – ezzel kapcsolatosan
a tanszékvezetők igazgatási és gazdálkodási feladatait, részt vesz a kari költségvetés
tervezésében, f) gyakorolja mindazokat a jogokat, amelyeket jogszabályok, egyetemi
vagy kari szabályzatok ráruháznak.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló"
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•
•
•
•

•

Egyetem, vizuális művészeti vagy művészetelméleti- történeti szakirányú
végzettség,
Doktori fokozat
Angol, vagy német nyelven előadói és vitakészség
Az elbírálásnál előnyt jelent: - felsőoktatásban szerzett vezetői tapasztalat - ha
a tisztségre a Művészeti Kar főállású, teljes munkaidős, máshol jogviszonyban
nem álló egyetemi tanárai vagy docensei, illetve doktori fokozattal rendelkező
adjunktusai jelentkeznek. - A pályázónak rendelkeznie kell alkotói vagy
tudományos és felsőoktatási gyakorlattal, valamint szakterületén hazai és
nemzetközi ismertséggel.
A pályázat elbírálásánál kedvezően értékeli az egyetem a nemzetközi
kapcsolatrendszert, a mértékadó hazai és nemzetközi művészeti-kritikai körök
előtt is elismert művészeti munkásságot.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•

•

a) személyi rész: aa) önéletrajz, ab) végzettséget, szakképzettséget,
nyelvtudást és tudományos fokozatot igazoló oklevelek, bizonyítványok
másolata, ac) az oktatott tantárgyak listája a teljes pályafutásra, ad)
publikációk, az azokra történt hivatkozások, továbbá a szakmai alkotások
jegyzéke,
ae) oktatási, kutatási, intézményfejlesztési pályázatokban, illetve K+F
munkákban való részvételek és témavezetések, a végzett munka százalékos
arányának becslésével és a pályázat teljes támogatási, illetve szerződéses
összegével együtt, af) külföldi utazások felsorolása azok céljával együtt, ag)
vezetői tapasztalatok, vezetői gyakorlat bemutatása, beleértve a szakmai2018.01.30. 8:23
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•

tudományos közéletben végzett ilyen tevékenységet
ah) irányított személyek felsorolása, akik sikeres pályát futottak be, b) vezetői
elképzelések: ba) motiváció, bb) helyzetértékelés, bc) vezetői program, c)
nyilatkozatok: ca) összeférhetetlenségi nyilatkozat, cb) az illetékes személyek
és testületek felhatalmazása a teljes pályázati anyag megismerésére

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2018. május 14. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 1.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő
megküldésével (7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni
a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 12535 , valamint a
beosztás megnevezését: Intézetigazgató.
• Elektronikus úton Fuchs Éva részére a fuchs.eva@pte.hu E-mail címen
keresztül
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
a Kari Tanács véleménye alapján, a dékán előterjesztésére a rektor dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•

PTE honlap

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. január 30.
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.
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