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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

Egyetemi docens
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Baranya megye, 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos utca 16.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A kinevezendő docens feladata a Képzőművészeti Intézet Művészettörténet és Elmélet
Tanszékén folyó, magyar és angol nyelvű oktatási feladatokban (előadások és
szemináriumok tartása), konzultációkban (szemináriumi és szakdolgozati konzulensi
tevékenység),
opponensi
feladatok
ellátásában
(szakdolgozatokhoz
és
diplomamunkákhoz kötődően), kutatásban (önállóan és a tanszéki Kutatócsoporthoz
kötődően), vizsgáztatásokban és egyéb tanszéki és intézeti feladatokban (pl.
akkreditációs tevékenységben) való vezető oktatói részvétel. - a kinevezendő docens
kiemelt feladata a művészettörténész mesterképzésben a középkori művészet
történetét tárgyaló kurzusok tervezése, vezetése és megtartása, különös tekintettel a
késő gótikus korszak emlékeire, azon belül is a magyarországiakra, - a kinevezendő
docens feladata a régi művészet történetének oktatása (az ókortól a reneszánszig) és
kapcsolódó szakdolgozati témák vezetése - ezen túl a gótika (különös tekintettel a
magyarországi) emlékeinek önálló kutatása és kapcsolódó kutatócsoporti feladatok
tervezése, vezetése és kivitelezése - a kutatásokhoz kapcsolódó önálló publikációs és
konferenciai tevékenység megvalósítása, valamint kutatócsoporti konferenciák
szervezése és publikációk szerkesztése - a Kutatócsoport tevékenységéhez
2018.03.01. 8:15

Megtekintés

2/3

http://admin.kozigallas.gov.hu/pages/KJTKozzetetel.aspx?ID=357929

kapcsolódó műemlékvédelmi projektek megvalósítása - a Tanszék akkreditációs
tevékenységében való közreműködés, tantervek összeállítása és szervezési feladatok
ellátása - a kari Erasmus-kapcsolatok ápolásában és bővítésében való aktív részvétel
itthon és külföldön - a Tanszék karok közötti képzéseinek bővítésében való
közreműködés - tanulmányi kirándulások szervezése és lebonyolítása - kari és tanszéki
pályázatokhoz kapcsolódó feladatok ellátása - az intézetigazgató és tanszékvezető által
ráruházott hatáskörben képviselni a Kart egyetemi ill. szakmai fórumok előtt,
bizottságokban - szakmai kapcsolatok felvétele és ápolása a szomszédos országok
felsőoktatási és művészeti intézményeivel.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló"
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•
•
•
•

•

Egyetem,
PhD-fokozat művészettörténetből és habilitáció (középkori
építészettörténetből)
Angol nyelven előadói és vitakészség, angol nyelvű felsőoktatási képzésben
szerzett diploma
- felsőoktatási intézményben folytatott legalább 8 év oktatási és kutatási
tevékenység - nemzetközi oktatási és/vagy kutatói tevékenység - hazai és
nemzetközi kiállítás-szervezési tevékenység - a magyarországi gótikus
művészet történetéhez kapcsolódó kutatói, konferenciai és publikációs, hazai
és nemzetközi tevékenység - régészeti tevékenység
- tantárgyfelelősi képesség - hazai és nemzetközi művészettörténeti
kutatócsoportban folytatott szervezői és kutatói vagy szakértői tevékenység
(középkori művészettörténet/műemlékvédelem, régészet) - szerkesztői és
konferencia-szervezői feladatok ellátása - angol nyelvű felsőoktatási
képzésben való részvétel, diploma

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•

- szakmai önéletrajz, - az oktatói-tudományos szakmai munkájának és
eredményeinek bemutatását tartalmazó dokumentum, - a diploma, oklevél
másolata, - külső pályázó esetén a három hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítvány, az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban álló személy
esetében a foglalkoztatási követelményrendszerben meghatározott igazolás, a munkakör ellátására vonatkozó szakmai koncepció, - megismerhetőségi
nyilatkozat, - összeférhetetlenségi nyilatkozat.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2018. június 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 31.
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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: 12703 , valamint a
munkakör megnevezését: Egyetemi docens.
• Elektronikus úton Fuchs Éva részére a fuchs.eva@pte.hu E-mail címen
keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•

PTE honlap

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatokat 2 példányban kell eljuttatni a Pécsi Tudományegyetem dr. Bódis József
rektor címre (7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4. ) valamint elektronikusan is.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. március 1.
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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