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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Debreceni Református Hittudományi Egyetem rektora pályázatot hirdet a
DRHE Egyetemi Kollégium
igazgatói tisztségének ellátására.
Az igazgatói tisztségre szóló megbízás egyidejűleg főállású, teljes munkaidős
kollégiumi nevelőtanár munkakör betöltését is jelenti.
Az igazgatói megbízás, illetve a kollégiumi nevelőtanár kinevezés 2021. augusztus 1-től
2026. július 31. napjáig szól.
A kollégiumi igazgató feladata a kollégium – mint a hallgatóknak otthont és megfelelő
tanulási feltételeket biztosító – intézmény vezetése, a gazdasági és adminisztrációs
tevékenység irányítása, a jogszabályoknak és a belső szabályzatoknak megfelelő működés
biztosítása, az egységes intézményi nevelési elvek megvalósítása, a református kollégiumi
hagyományok ápolásának biztosítása, a kollégiumi igazgatóhelyettes(ek) munkájának
koordinálása, felügyelete.
A kollégiumi nevelőtanár feladata a kollégista hallgatók lakhatási, tanulási feltételeinek
biztosításával kapcsolatos, mindennapi ügyek vitele.
Pályázhatnak: Pedagógiai és/vagy hitéleti végzettséggel rendelkező személyek. A
pályázónak vállalnia kell azoknak a feladatoknak a teljesítését, amelyeket az SzMSz 11. §-a
a kollégiumi igazgató számára meghatároz.
A pályázat elbírálása során előnyt jelent, ha a pályázó
-

-

olyan református vallású egyháztag, aki vállalja, hogy kinevezése esetén törekszik a
DRHE református szellemiségének erősítésére, a keresztyén életszemlélet és a
református tanítás átélésére és megvalósítására, a hallgatókkal való megismertetésére
és megszerettetésére egész egyetemi tevékenységében, különösen pedig a nevelésben,
ilyen pályázat hiányában előnyt jelent az egyháztagság az Európai Protestáns Egyházak
Közösségének (GEKE) tagegyházainak egyikében,
továbbá ha:
nevelőtanári végzettséggel,
pedagógiai gyakorlattal,
kollégiumi nevelőtanári gyakorlattal,
vezetői tapasztalattal rendelkezik.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:
-

személyi adatait, elérhetőségeit, jelenlegi munkakörét, beosztását,
eddigi szakmai, vezetői munkájának részletes bemutatását,
a tisztség betöltésével kapcsolatos elképzeléseit, terveit.
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A pályázathoz mellékelni kell:
-

részletes szakmai önéletrajzot,
az iskolai végzettséget, nyelvtudást igazoló oklevél/oklevelek másolatát,
az előnyben részesítés igazolására szolgáló dokumentumokat (egyháztagság, további
végzettségek és munkatapasztalat igazolása),
egy hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
hozzájáruló nyilatkozatát, hogy pályázatát az egyetem szabályzataiban meghatározott
személyek és testületek megismerhetik.
minden olyan dokumentumot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából
fontosnak tart.

A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati felhívás közzétételétől számított 30. nap.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 30.
A pályázatot négy nyomtatott példányban és digitális (CD-re vagy pendrájvra kiírt)
formában, az egyetem rektorához címezve kell a Rektori Hivatalban, Elekes Nóra főtitkár
asszonynál benyújtani.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást az egyetem rektora ad.

Debrecen, 2021. február 16.

Dr. Baráth Béla Levente
rektor
sk.
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