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Pályázat
rektori munkakör
betöltésére
A Magyar Táncművészeti Egyetemért Alapítvány pályázatot hirdet az általa fenntartott
Magyar Táncművészeti Egyetem rektori megbízásának betöltésére.
A foglalkoztatás jogcíme:
munkaviszony, a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208. § (1)
bekezdése szerinti vezető állású munkavállaló.
Munkakör:
a Magyar Táncművészeti Egyetem rektora.
Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama:
a vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól.
A munkavégzés helye:
1145 Budapest, Columbus utca 87-89.
A vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A hatályos jogszabályok, valamint az intézmény szervezeti és működési szabályzata alapján az
intézmény irányításával összefüggő feladatok ellátása, különösen:
-

-

-

az Egyetem első számú felelős vezetőjeként, mint vezető állású munkavállaló felelős az
Egyetem alaptevékenységének célszerű és eredményes ellátásáért, az oktatás, tudományos
kutatás és a művészeti alkotótevékenység folyamatos fejlesztéséért,
felelős a felsőoktatási intézmény vezetéséért, képzési és kutatási alaptevékenységének
megfelelő működéséért,
felelős azért, hogy az intézmény képzési programja a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel
összhangban álljon,
felelős az intézmény működési engedélyének módosításához, képzések indításához, a doktori
iskola nyilvántartásba vételéhez, a felsőoktatási felvételi eljáráshoz szükséges, jogszabályban
meghatározott intézkedések kiadmányozásáért,
felelős a hazai és nemzetközi oktatási és kutatási kapcsolatokért, együttműködésért, képviseli
az intézményt,
irányítja az intézmény képzési, tudományos, kutatási, művészeti, tehetséggondozási,
minőségbiztosítási tevékenységét,
összehangolja az oktatási-kutatási és más szervezeti egységek munkáját,
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-

-

-

gyakorolja – a gazdasági főigazgató kivételével – az Egyetem alkalmazottai, valamint a
többcélú köznevelési intézmény igazgatója felett a munkáltatói jogokat, továbbá az oktatói
feladatra létrehozott megbízási jogviszonnyal kapcsolatos megbízói jogokat,
gyakorolja a közvetlen munkairányítási jogokat a gazdasági főigazgató felett,
a felsőoktatási intézmény első számú vezetőjeként felel az intézmény fejlesztésére és
korszerűsítésére vonatkozó koncepció, valamint kutatási-fejlesztési-innovációs stratégia
kialakításáért, az erre irányuló munka szervezéséért és összefogásáért, a javaslatok Szenátus elé
terjesztéséért, és elfogadását követően a végrehajtás megszervezéséért,
együttműködik a gazdasági főigazgatóval a hatékony szervezeti és működési rend
kialakításában és az intézmény gazdaságos működtetésében,
a hatáskörébe tartozó ügyek tekintetében kapcsolatot tart az érdekképviseleti szervezetekkel, a
hallgatói és a doktorandusz önkormányzattal,
koordinálja az intézmény oktatási, kutatási együttműködéseit más felsőoktatási intézményekkel,
a felsőoktatás országos szervezeteivel és testületeivel,
ellátja az intézmény szervezeti és működési szabályzata által meghatározott további feladatokat.

Alapbér és egyéb juttatások:
A rektor munkabére az Mt.-ben meghatározottak szerint, az Egyetem költségvetésének
figyelembevételével differenciáltan kerül megállapításra.
Pályázati feltételek:
- mesterfokozat [a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban:
Nftv.)112. § (7) bekezdése alapján azzal egyenértékű egyetemi szintű végzettség] és
szakképzettség,
- határozatlan időre szóló teljes munkaidejű egyetemi tanári munkakörben történő alkalmazás,
- az Nftv. szerinti tudományos fokozat vagy az Nftv-ben előírt alkalmazási, foglalkoztatási,
képesítési feltétel teljesítése feltételeként az Nftv. 101. § (9) bekezdésében meghatározott díj,
- felsőoktatási intézményben szerzett legalább 10 éves vezetési, szervezési ismeretek és
művészetoktatásban szerzett gyakorlat,
- kiemelkedő művészi munka, hazai és nemzetközi tapasztalat,
- idegen nyelven történő előadások tartására vonatkozó képesség,
- büntetlen előélet, továbbá hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró
foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amelyre a megbízási jogviszony irányul,
- a felsőoktatási intézménnyel teljes munkaidőre szóló munkaviszony, vagy a megbízással
egyidejűleg munkaviszony létesítése.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- felsőfokú táncművész, valamint felsőfokú táncpedagógus és koreográfus szakképzettség,
- állam által adományozott művészeti díjjal elismert táncművész pálya,
- doktori fokozat,
H-1145 Budapest, Columbus u. 87-89.
Postacím: H-1592 Budapest Zugló 1., Pf. 472.
Tel: +36 1 273 3434, E-mail: rektor@mte.eu
www.mte.eu

-

táncművészeti felsőoktatás területén szerzett legalább 10 év vezetői gyakorlat,
tánctudomány területén végzett publikációs munka,
táncművészet területén végzett alkotói tevékenység.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:
- munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását,
- tudományos fokozatának, szakmai és egyéb díjainak felsorolását, bemutatását,
- szakmai, illetőleg oktatási, tudományos kutatási munkájának, eddigi vezetői tevékenységének,
szakmai eredményeinek részletes leírását,
- tudományos, illetőleg szakmai szervezetekben végzett munkáját,
- az intézmény vezetésével - így különösen az Egyetem nemzetközi kapcsolataival és
pozícionálásával, a képzési portfólió és az oktatói kar fejlesztésével, az utánpótlás-neveléssel és
a tehetséggondozással - kapcsolatos terveit, azok megvalósítására vonatkozó elképzeléseit,
- minden olyan információt és iratot, melyet a pályázó fontosnak tart.
A pályázathoz mellékelni kell:
- aláírt, részletes szakmai önéletrajzot,
- végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, vagy az Nftv-ben előírt alkalmazási,
foglalkoztatási, képesítési feltétel teljesítése feltételeként az Nftv. 101. § (9) bekezdésében
meghatározott díjat,
- egyetemi tanári kinevezést,
- idegennyelven történő oktatást tanúsító igazolást,
- a fontosabb publikációk, tudományos és művészeti alkotások, díjak jegyzékét,
- három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
- nyilatkozatot, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a kezeléséhez és
megismertetéséhez a pályázat elbírálásával összefüggésben,
- nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázati anyagát a vonatkozó jogszabály és az
intézmény szervezeti és működési szabályzata szerint erre jogosult bizottságok és testületek
megismerhetik,
- nyilatkozat, hogy a pályázó személyével kapcsolatban az Nftv. és az Mt. rendelkezései alapján
összeférhetetlenség nem áll fenn, ill. hogy összeférhetetlenség esetén a pályázó az
összeférhetetlenséget megszünteti 30 napon belül.
A megbízás betölthetőségének időpontja: a megbízás legkorábban 2022. január 1. napjától tölthető
be.
A pályázati kiírás közzétételének helye: Magyar Táncművészeti Egyetem honlapja (www.mte.eu)
A pályázat benyújtásának határideje: A pályázatot a jelen kiírás megjelenését követő 30. napig kell
benyújtani.
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A pályázati feltételek megléte a megadott pályázási határidőig benyújtott összes dokumentum alapján
fogadható el.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt: Kraus Györgyi titkár nyújt a
kraus.gyorgyi@mte.eu e-mail címen, vagy a +36 1 273 3442-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
A szabályszerűen összeállított pályázatot összefűzve, két – azonos szövegű és mellékletű – példányban,
zárt borítékban kell benyújtani, postai úton a Magyar Táncművészeti Egyetemért Alapítvány címére
(1145 Budapest, Columbus utca 87-89.) kell benyújtani, vagy személyesen, a Magyar Táncművészeti
Egyetemért Alapítvány székhelyén (1145 Budapest, Columbus utca 87-89.)
A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat a Magyar Táncművészeti Egyetem rektori megbízatására"
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A rektori megbízásra benyújtott valamennyi, a pályázati feltételeknek megfelelt pályázatot a szenátus
véleményezi, és valamennyi tagja többségének szavazatával dönt a rektorjelölt személyéről. A rektor
megbízása a köztársasági elnök hatáskörébe, az erre irányuló javaslat megtétele a Magyar
Táncművészeti Egyetemért Alapítvány, mint fenntartó hatáskörébe tartozik.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázatok a szenátusi véleményezését követő első
kuratóriumi testületi ülés.
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