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PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS 
 

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem rektora pályázatot hirdet 
 
  

az Egyházzenei Tanszék, 

a Gyakorlati Teológiai Tanszék,  

valamint 

a Testnevelési Tanszék 

 

tanszékvezetői tisztségére. 
 

 
A megbízások 2022. augusztus 1-jétől legfeljebb 2027. július 31. napjáig szólhatnak, a 
pályázó egyházi szolgálati jogviszonya, illetve munkaviszonya fennállásának ideje alatt.  

A tanszékvezető főbb feladata: a tanszék képviselete, a tanszék oktatói, nevelői, 
tudományos kutatói munkájának szervezése és ellenőrzése, szakmai programjának 
előkészítése, fejlesztése, a tanszéki oktatók munkájának irányítása, véleményezése, 
szakmai és tudományos előmenetelének segítése, továbbá mindaz, amit az intézményi 
szabályzatok, különösen is a Szervezeti és Működési Szabályzat a tanszékvezető feladatául 
szab. 

Pályázhatnak: az egyetemnek az adott tanszéken foglalkoztatott egyetemi/főiskolai 
tanárai és docensei, akik az adott tanszék által oktatott tudományterülethez kapcsolódó 
végzettséggel és oktatói tapasztalattal rendelkeznek. 

A pályázónak megfelelő tudományos és szakmai elismertséggel kell rendelkeznie, s 
vállalnia kell mindazoknak a feladatoknak a végrehajtását, amelyeket az egyetem 
szabályzatai a tanszékvezető számára meghatároznak.  

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó: 

- szervezeti egységének megnevezését, beosztását, 
- iskolai végzettségének, tudományos fokozatának, nyelvismeretének megjelölését, 
- egyetemi oktatói, tudományos kutatói munkájának és főbb tudományos eredmé-

nyeinek bemutatását, 
- intézményen belüli és kívüli közéleti megbízatásait, közegyházi megbízatásait, 

tisztségeit, 
- eddigi szakmai és vezetői munkájának részletes bemutatását, 
- az Egyházzenei Tanszék esetében tudományos kutatói munkájának bemutatásán 

túl, művészi munkájának részletes ismertetését, 
- hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy pályázatát az egyetem szabályzataiban 

meghatározott személyek és testületek megismerhetik. 
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A pályázathoz mellékelni kell a pályázó: 

- részletes szakmai és tudományos önéletrajzát, 
- közleményeinek és azok idézettségének a Magyar Tudományos Művek Tárából 

(MTMT2) letöltött és kinyomtatott összefoglaló táblázatát, 
- tudományos publikációinak a Magyar Tudományos Művek Tárából (MTMT2) 

letöltött és kinyomtatott teljes jegyzékét,  
- az Egyházzenei Tanszék esetében a tudományos alkotások jegyzékén túl, művészi 

munkájának, kiemelkedő előadásainak, fellépéseinek jegyzékét, 
- aktuális szakmai közéleti és közegyházi megbízatásainak jegyzékét, 
- a nem hitéleti tanszékek esetében: amennyiben a pályázó egyháztag, az 

egyháztagságot igazoló lelkészi/parókusi stb. igazolást, 
- 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: 2022. június 30.   

 

A pályázatot négy nyomtatott példányban és digitális (pendrive-ra kiírt) formában, az 
egyetem rektorához címezve kell a Rektori Hivatalban, Elekes Nóra főtitkár asszonynál 
benyújtani. 

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást az egyetem rektora ad. 

 
 
 
 
Debrecen, 2022. április 26. 
 
 
 
                   ……………………………………. 

Dr. Baráth Béla Levente s.k. 
                        rektor 

 

 


