A Debreceni Egyetem Egészségügyi Kara
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
oktatási dékánhelyettesi (vezető)
beosztás ellátására
A vezetői megbízáshoz tartozó lényeges feladatok:
Az EK Működési Rendjének 10§. (2) bekezdése szerint
- felelős valamennyi képzési tevékenység minőségbiztosításáért.
- irányítja és koordinálja a képzési tevékenység minőségbiztosítását és
minőségfejlesztését. Szükség szerint, de legalább évente erről jelentést készít.
- koordinálja és ellenőrzi az alapszakok, mesterszakok, szakirányú továbbképzési
szakok és a tanszékek oktató-nevelő munkáját, (a Kar kereteiben folyó minden
képzés tekintetében), irányítja kari szinten az oktatói munka hallgatói
véleményezését
- folyamatosan figyelemmel kíséri a szakok tájékoztatói alapján a képzési és kimeneti követelmények megvalósítását, javaslatot tesz a curriculumok
módosítására
- figyelemmel kíséri a szakdolgozat készítés, értékelés és megvédés folyamatát
valamint a záróvizsgák lebonyolítását
- irányítja a kreditrendszer működtetését
- irányítja a felvételi eljárást, s abban bizottsági elnöki teendőket lát el
- előkészíti az oktatásra vonatkozó szabályozásokat és gondoskodik azok
betartásáról
- felügyeli és szükség szerint irányítja az oktatási kérdésekkel foglalkozó
bizottságok munkáját
- felügyeli a Tanulmányi Osztály szakmai tevékenységét, demonstrátori pályázatot
ír ki, kiadja a demonstrátori megbízásokat, értékeli a kari demonstrátori
tevékenységet
- a jegyzetellátási szabályzat alapján működteti a jegyzetellátási rendszert
- ellátja a vonatkozó jogszabályokban és szabályzatokban meghatározott
feladatokat
- együttműködik oktatási kérdésekben a hallgatói önkormányzattal
- felügyeli a Kari Tájékoztató elkészítését, szerkezetét
- ellenőrzi és jóváhagyja a külső oktatói szerződéseket
- felügyeli a fogyatékosügyi koordinátor tevékenységét
- irányítja az Oktatási Központ és a Külső Kapcsolatok Bizottsága működését
- felügyeli az Idegennyelvi és szaknyelvi képzőhelyet
- felügyeli a Szociális szakvizsga, Szak- és Továbbképzési Központ és a Regionális
Egészségügyi Továbbképző Központ működését.
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Pályázati feltételek:
- orvos egyetemi végzettség
- tudományos fokozat
- több éves felsőoktatási és vezetői tapasztalat
- idegen nyelvű előadói és publikációs tevékenység
- megelőzés és az egészségfejlesztés területén
tevékenység.

végzett

oktatási/kutatási

A pályázathoz mellékelni kell:
- részletes szakmai önéletrajz
- oklevél másolat
- tudományos fokozatot tanúsító okirat másolat
- részletes publikációs és konferencián való részvételi lista
- a betöltendő tisztség vezetői programja
- hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázó anyagát a vonatkozó
jogszabályok alapján a Kar erre jogosult bizottságai és testületei megismerhetik.
A megbízás 2010. július 1-től 2014. június 30-ig, négy év időtartamra (a dékáni
kinevezéssel megegyezően) tölthető be.
A megbízásra a Debreceni Egyetem Egészségügyi Karának főállású főiskolai tanárai,
docensei, kutató professzorai, tudományos tanácsadói, tudományos főmunkatársai
pályázhatnak.
A pályázatokat legkésőbb 2010. június 15-ig Dr. Kalapos István dékán úr nevére a
Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar címére (4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 2-4) kell
elküldeni.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2010. június 30.
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