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A Debreceni Református Hittudományi Egyetem szakmai pályázatai  

a 2015-16-os tanévtől 

 
 

Ssz. 

 

A pályázat jellege 

 

A pályázat tartalma 

 

A kiírás helye, a 

megjelenés helye 

A benyújtott 

pályázatok 

száma 

 

Az elbírálás rendje 

 

A pályázati eljárás 

eredménye 

1. 

 

Egyetemi tanári 

munkakör betöltésére 

Az Egyháztörténeti 

Tanszékre 2016.09.01-től 

betöltendő, főállású, teljes 

munkaidős, határozatlan 

időre szóló, az Nftv-ben és 

az SzMSz-ben az egyetemi 

tanárokkal szembeni 

követelményekkel kiírva 

Az Oktatási és 

Kulturális 

Közlöny 2015. 

évi 12. száma 

egy A Doktori Tanács, a 

Minőségbiztosítási és 

Értékelési Bizottság 

véleményezése, 

a Szenátus értékelése, s 

ennek alapján a 

fenntartói felterjesztés az 

EMMI-be 

 

 

A köztársasági 

elnök által kiadott 

egyetemi tanári 

kinevezés 

2. Főiskolai tanári 

munkakör betöltésére 

A Természettudományi 

Tanszékre 2016.09.01-től 

betöltendő, főállású, teljes 

munkaidős, határozatlan 

időre szóló, az Nftv-ben és 

az SzMSz-ben a főiskolai 

tanárokkal szembeni 

követelményekkel kiírva 

Az Oktatási és 

Kulturális 

Közlöny 2015. 

évi 21. száma 

- - A pályázati eljárás 

eredménytelennek 

nyilvánítva 

3. Főiskolai tanári 

munkakör betöltésére 

A Könyvtár Tanszékre 

2016.09.01-től betöltendő, 

főállású, teljes munkaidős, 

határozatlan időre szóló, az 

Nftv-ben és az SzMSz-ben 

a főiskolai tanárokkal 

szembeni követelményekkel 

kiírva 

Az Oktatási és 

Kulturális 

Közlöny 2015. 

évi 21. száma 

egy Minőségbiztosítási és 

Értékelési Bizottság 

véleménye és 

a Szenátus értékelése és 

javaslat a pályázó 

alkalmazására 

Már főiskolai 

tanári 

kinevezéssel 

rendelkező 

pályázó 

alkalmazására 

munkaszerződés 

létesítése 
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4. Főiskolai docensi 

munkakör betöltésére 

A Társadalomtudományi 

Tanszékre 2016.09.01-től 

betöltendő, főállású, teljes 

munkaidős, határozatlan 

időre szóló, az Nftv-ben és 

az SzMSz-ben a főiskolai 

docensekkel  szembeni 

követelményekkel kiírva 

Az Oktatási és 

Kulturális 

Közlöny 2015. 

évi 24. száma 

egy Minőségbiztosítási és 

Értékelési Bizottság 

véleménye és 

a Szenátus értékelése és 

javaslata a pályázó 

kinevezésére 

A pályázó 

főiskolai docensi 

kinevezése és 

alkalmazására 

munkaszerződés 

létesítése 

5. Főiskolai docensi 

munkakör betöltésére 

A Művészeti Tanszékre 

2016.09.01-től betöltendő, 

főállású, teljes munkaidős, 

határozatlan időre szóló, az 

Nftv-ben és az SzMSz-ben 

a főiskolai docensekkel  

szembeni követelményekkel 

kiírva 

Az Oktatási és 

Kulturális 

Közlöny 2016. 

évi 4. száma 

egy Minőségbiztosítási és 

Értékelési Bizottság 

véleménye és 

a Szenátus értékelése és 

javaslata a pályázó 

kinevezésére 

A pályázó 

főiskolai docensi 

kinevezése és 

alkalmazására 

munkaszerződés 

létesítése 

6. Főiskolai tanári 

munkakör betöltésére 

Az Idegen Nyelvi 

Tanszékre 2017.09.01-től 

betöltendő, főállású, teljes 

munkaidős, határozatlan 

időre szóló, az Nftv-ben és 

az SzMSz-ben a főiskolai 

tanárokkal szembeni 

követelményekkel kiírva 

Az Oktatási és 

Kulturális 

Közlöny 2016. 

évi 22. száma 

egy Minőségbiztosítási és 

Értékelési Bizottság 

véleménye és 

a Szenátus értékelése és 

javaslata a pályázó 

kinevezésére, s ennek 

alapján a fenntartói 

felterjesztés az EMMI-

be 

A pályázó 

főiskolai tanári 

kinevezése és 

alkalmazására 

munkaszerződés 

létesítése 

7. Rektori tisztség 

betöltésére 

Az egyetem rektori 

tisztségének 2017. 

augusztus 1-től 3 éves 

időtartamú betöltésére, az 

Nftv-ben és az SzMsz-ben a 

rektorral szembeni 

Az Oktatási és 

Kulturális 

Közlöny 2017. 

évi 1. száma 

kettő Minőségbiztosítási és 

Értékelési Bizottság 

véleménye és 

a Szenátus értékelése és 

javaslata a pályázó 

kinevezésére, s ennek 

alapján a fenntartói 

Rektori 

megbízása, 

munkaszerződés 

létesítése 
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követelményekkel, a 

fenntartó által kiírva  

felterjesztés a 

Köztársasági hivatalba 

8. Egyetemi főtitkári 

tisztség betöltésére 

 Az Oktatási és 

Kulturális 

Közlöny 2017. 

évi 1. száma 

egy A Szenátus értékelése és 

javaslata a pályázó 

kinevezésére 

Főtitkári 

megbízása, 

munkaszerződés 

létesítése 

9. Egyetemi docensi 

munkakör betöltésére 

Az Egyházzenei Tanszékre 

2017.09.01-től betöltendő, 

főállású, teljes munkaidős, 

határozatlan időre szóló, az 

Nftv-ben és az SzMSz-ben 

az egyetemi docensekkel 

szembeni követelményekkel 

kiírva 

Az Oktatási és 

Kulturális 

Közlöny 2017. 

évi 2. száma 

egy Minőségbiztosítási és 

Értékelési Bizottság 

véleménye és 

a Szenátus értékelése és 

javaslata a pályázó 

kinevezésére, s ennek 

alapján a fenntartói 

felterjesztés az EMMI-

be 

A pályázó 

egyetemi docensi 

kinevezése és 

alkalmazására 

munkaszerződés 

létesítése 

 

 

 

 


