
  

 

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora 

a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai 

felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény 17. §, továbbá a nemzeti felsőoktatásról 

szóló 2011. évi CCIV. törvény 37. § (3) bekezdése alapján 

 

pályázatot hirdet a 

 

nemzetközi rektorhelyettesi (magasabb vezetői) 

 

beosztás betöltésére. 

 

A munkaviszony időtartama: 

határozatlan idejű jogviszony, egyetemi docens munkakörben 

 

Foglalkoztatás jellege:  

teljes munkaidő  

 

A magasabb vezetői megbízás időtartama: 

A magasabb vezetői megbízás határozott időre, 4 évre szól. 

 

A munkavégzés helye: a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) székhelye és telephelyei 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a magasabb vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

 az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak szerint a nemzetközi 

tevékenységgel kapcsolatos tevékenység irányítása, szervezése és ellenőrzése 

 az Egyetem nemzetközi kapcsolatainak fejlesztésével, a nemzetközi kapcsolatok  

fejlesztési stratégiájával összefüggő döntések előkészítése és a megvalósítás 

irányítása; 

 az Egyetem vagy a rektor által nemzetközi szervezetekben viselt tagsággal összefüggő 

feladatok, a külföldi egyetemközi kapcsolatok kiépítésének, fenntartásának és aktív 

szervezésének feladatai; 

 nemzetközi mobilitási és egyéb partnerségi programok; 

 az Egyetemen zajló, illetve az Egyetem által külföldön végrehajtott nemzetközi 

programok tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok; 

 az idegen nyelvű képzések és a nemzetközi közös képzések fejlesztésének 

összehangolása az egyetemi célokkal; 

 egyetemi szintű nemzetközi kapcsolatrendszer fejlesztése és működtetése, valamint az 

Egyetem nemzetközi képviselete 

 a Nemzetközi Kapcsolatok Iroda irányítása és közvetlen szakmai felügyelete 

 a munkáltatói mátrix szerint a munkáltatói jogkör gyakorlása  

 a rektor által meghatározott egyéb feladatok ellátása  



 

Munkabér és juttatások: 

Az adott magasabb vezetői szintnek (rektorhelyettes) megfelelő, az Egyetemen érvényes 

vezetői illetmény.  

 

Pályázati általános feltételek: 

 büntetlen előéletű és cselekvőképes 

 magyar állampolgár, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás 

jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy  

 egyetemi végzettség, jogász szakképzettség 

 doktori (PhD) vagy azzal egyenértékű tudományos fokozat 

 legalább egyetemi docensi kinevezés 

 legalább tíz év felsőoktatásban szerzett oktatói tapasztalat 

 költségvetési szervként működő felsőoktatási intézményben szerzett vezetői gyakorlat 

 legalább két nyelvből legalább középfokú „C” típusú, vagy azzal egyenértékű 

nyelvvizsga, amelyikből az egyik az angol nyelv  

 széleskörű hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerrel, valamint szakmai közéleti 

elismertséggel rendelkezik 

 nemzetközi kapcsolatok területén szerzett munkatapasztalat  

 vállalja, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetemnek adja le az Nftv. 26. § (3) 

bekezdése szerinti oktatói nyilatkozatot 

 

Pályázati speciális feltételek:  

 a pályázó széleskörű hazai és nemzetközi oktatási, kutatási és publikációs portfolióval, 

jelentős idegen nyelvű publikációkkal rendelkezzen az egyetem által gondozott 

ismeretkörök valamelyikében 

 aktív szakmai kapcsolatok jelentős hazai és nemzetközi tudományos műhelyekkel 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 állam- és jogtudomány területén szerzett doktori (Ph.D) vagy azzal egyenértékű 

tudományos fokozat  

 nemzetközi felsőoktatásban szerzett oktatói tapasztalat 

 tudományos és felsőoktatási testületi tagság 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz 

 a végzettséget és szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító 

okiratok hiteles másolatai vagy a pályázati anyag benyújtásakor az okiratok eredetiben 

való bemutatása 

 a pályázati általános és speciális feltételek, valamint előnyt jelentő körülmények, így 

különösen a felsőoktatásban szerzett oktatási tapasztalat, a nemzetközi kapcsolatok 

területén szerzett munkatapasztalat, továbbá a vezetői gyakorlat hitelt érdemlő 

igazolása 



 a nemzetközi rektorhelyettesi tevékenységre vonatkozó szakmai, vezetői koncepció 

bemutatása, jövőbeni célkitűzések, tervek ismertetése 

 egyetemen kívüli pályázó esetén három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi 

bizonyítvány (ha a pályázó erkölcsi bizonyítványhoz kötött munkakörben dolgozik, az 

erről szóló munkáltatói igazolás) 

 vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása 

 nyilatkozat fennálló foglalkoztatási jogviszonyairól, munkavégzésre irányuló egyéb 

jogviszonyairól, azok tartalmáról és időbeni behatároltságáról 

 nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak 

kezeléséhez a pályázati eljárással összefüggésben hozzájárul. 

 

 

A munkakör/beosztás betölthetőségének időpontja: figyelemmel a Nemzeti Közszolgálati 

Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi 

CXXXII. törvény 18. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakra, a Fenntartói Testület előzetes 

egyetértését követően, legkorábban 2017. április 01-től tölthető be. 

 

A pályázat beérkezésének határideje: 2017. március 15. 

 

A pályázatok benyújtásának módja:  

A pályázati anyagot a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Humán-erőforrás Irodába kell 

személyesen (1083 Budapest, Ludovika tér 2. I. emelet 135 szoba) vagy postai úton (1441 

Budapest, Pf. 60.) eljuttatni, a borítékon feltüntetve az „nemzetközi rektorhelyettesi 

(magasabb vezetői) pályázat” megjelölést. 

 

A pályázattal kapcsolatosan információ, felvilágosítás kérhető az Iroda vezetőjétől, dr. Sipos 

Csillától a +36 (1) 432-9180-as telefonszámon. 

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Foglalkoztatási 

Szabályzatában, továbbá a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, 

rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény 10. § (3) bekezdésében 

foglaltak szerint.  

A Foglalkoztatási Szabályzat letölthető a Nemzeti Közszolgálati Egyetem honlapjáról: 

www.uni-nke.hu 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 31. 

 

A munkáltatóval kapcsolatos további információt a www.uni-nke.hu oldalon szerezhet. 
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