A Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar dékánja
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
általános és fejlesztési határozott időtartamú dékánhelyettesi
megbízatás ellátására
A vezetői megbízáshoz tartozó lényeges feladatok:
Az EK Működési Rendjének 10§. (4) bekezdése szerint
- a Dékán tartós távolléte esetén elsőszámú helyettesként gyakorolja a dékáni
hatásköröket és jogköröket, a Dékán konkrét írásbeli megbízása alapján
- munkájával támogatja a megválasztott Dékánt programjának megvalósításában,
- részt vesz a Kar hosszú és közép távú stratégiai tervének kidolgozásában,
korszerű szinten tartásában, rövid távú feladatainak rangsorolásában és
megvalósításában, összhangban a dékáni programban szereplő célkitűzésekkel
- kapcsolatot tart hazai és nemzetközi szakmai szervezetekkel
- közreműködik a gazdálkodási, karépítési teendők ellátásában
- irányítja a Kar marketing, PR feladatainak kimunkálását és végrehajtását
- kapcsolatot tart a Hallgatói Önkormányzattal, együttműködik a folyamatos
kapcsolattartásban
- irányítja az egyetem fejlesztési tervében megfogalmazott, a Kart érintő fejlesztési
feladatok megvalósítását
- közreműködik a Kar fejlesztési tervének elkészítésében, a minőségfejlesztési
tervben megfogalmazott feladatok végrehajtásában
- előkészíti az infrastrukturális, informatikai és épületfejlesztési terveket, felügyeli
annak végrehajtását
- véleményezi a szakok, tanszékek fejlesztési elképzeléseit és megteremti a
szükséges összhangot a kari fejlesztési tervvel
- rendszeres, szoros kapcsolatot tart a megfelelő gazdasági szakterületekkel, a
fejlesztési források biztosítása céljából, valamint az ezekkel kapcsolatos
elszámolásokat ellenőrzi
- közreműködik az akkreditációval kapcsolatos feladatok előkészítésében
- koordinálja az Egészségügyi Kar pályázati tevékenységét.
Pályázati feltételek:
- orvos egyetemi végzettség
- tudományos fokozat
- több éves felsőoktatási vezetői tapasztalat
- idegen nyelvű előadói és publikációs tevékenység
- kiterjedt hazai és nemzetközi kapcsolatrendszer
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A pályázathoz mellékelni kell:
- részletes szakmai önéletrajz
- oklevél másolat
- tudományos fokozatot tanúsító okirat másolat
- nyelvvizsga bizonyítvány másolata
- részletes publikációs és konferencián való részvételi lista
- a meghirdetés időtartama alatt megvalósítandó program
- 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 szól (a dékáni
megbízatással megegyezően).
A megbízásra a Debreceni Egyetem Egészségügyi Karának főállású főiskolai tanárai,
docensei, tudományos főmunkatársai pályázhatnak.
A pályázatokat legkésőbb 2010. június 29-ig Dr. Kalapos István dékán 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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