A Debreceni Egyetem Egészségügyi Kara
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
tudományos dékánhelyettesi (vezető)
beosztás ellátására
A vezetői megbízáshoz tartozó lényeges feladatok:
Az EK Működési Rendjének 10§. (3) bekezdése szerint
- a dékán által átruházott jogkörben általánosan felelős az EK adatvédelemmel és
informatikai biztonsággal kapcsolatos kérdésekért, úgymint a szabályzatokban
felsorolt alkalmazások rendelkezésre állásáért és megbízható működéséért, az
alkalmazott dokumentumok megfelelő kezeléséért és védelméért
- a kutatás, fejlesztés, tudományos munka minőségterület folyamatgazdájaként
koordinálja e területen a minőségbiztosítási és minőségfejlesztési tevékenységet
és erről szükség szerint, de legalább évente jelentést készít
- irányítja és felügyeli a Kar tudományos munkáját
- elősegíti az oktatók publikációs tevékenységét
- koordinálja a hazai és nemzetközi konferenciákon való részvételt
- segíti a Kar tudományos diákköri munkáját
- előmozdítja a tudományos-kutatási pályázatokban történő részvételt
- integrációs tevékenységet fejt ki az interdiszciplináris kutatási területeken
- aktív kapcsolatot tart fenn a regionális Tudományos Ismeretterjesztő Társulattal
- koordinálja a hazai és nemzetközi tudományos/kutatási kapcsolatrendszert
- aktív kutatásszervezési feladatokat is végez
- segíti és felügyeli a Kar tudományos pályázatainak megvalósulását
- évente beszámolót készít a Kari Tanácsnak a Kar tudományos tevékenységéről
- elősegíti a Karon működő tudományos műhelyek létrehozását és
együttműködését
- irányítja a Tudományos Központ és a Tudományos Tanácsadó testület
működését,
- ellátja a könyvtár felügyeletét.
Pályázati feltételek:
- egyetemi végzettség
- tudományos fokozat
- több éves felsőoktatási tapasztalat
- idegen nyelvű előadói és publikációs tevékenység
- hazai és nemzetközi tudományos kapcsolatrendszer
- előnyt jelent MTA doktori cím és angol-magyar szakfordítói képesítés
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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.

2

