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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 

 

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem rektora pályázatot hirdet a 

 

Pedagógia és Pszichológia Tanszékre 

egy főállású, teljes munkaidős főiskolai docensi álláshelyre. 

 

A munkakör betöltésére irányuló munkaviszony 2023. március 1. napjától határozatlan időre 

szól. 

A munkavégzés helye: 4026 Debrecen, Kálvin tér 16. 

A főiskolai docens főbb feladatai:  

- előadások, szemináriumok és gyakorlatok tartása a Pedagógia és Pszichológia 

Tanszék illetékességébe tartozó képzési területen nappali, esti és levelező 

munkarendben, 

- szakdolgozati témavezetés, felkészítés TDK munkára, felkérés szerinti 

részvétel a záróvizsgák lebonyolításában, 

- részvétel a tanszék profiljába tartozó tudományos kutatásokban, az oktatott 

tantárgyak kutatási háttereként is, ahhoz kapcsolódóan 

- folyamatos publikációs tevékenység,  

- aktív szakmai közéleti tevékenység, 

- szerepvállalás az egyetemen folyó tudományszervezői, nevelői és közéleti 

tevékenységekben, 

- aktív részvétel kutatási források biztosítását célzó pályázati tevékenységben, 

- szerepvállalás szakmai konferenciák, szimpóziumok rendezésében, 

szervezésében, lebonyolításában, 

- részvétel szakirányú továbbképzésekben, felkérés szerint felnőttképzési 

oktatási programokban, 

- jegyzet, tankönyv, oktatási segédlet írása, az oktatott szaktárgyak anyagának 

folyamatos tartalmi, módszertani korszerűsítése, 

- szerepvállalás a tanszék oktatásszervezési és adminisztratív feladataiban, 

- mindazon egyéb feladatok ellátása, melyeket az egyetem Szervezeti és 

Működési Szabályzata a főiskolai docens számára előír. 

 

Pályázhatnak azok, akik rendelkeznek:  

- egyetemi szintű pedagógia vagy tanári szakképesítéssel, 

- PhD fokozottal a neveléstudományok vagy a pszichológia területén, 

- legalább nyolc év szakmai, ebből legalább négy év felsőoktatási gyakorlattal, 

- folyamatos publikációs tevékenységgel, legalább nyolc tudományos 

közleménnyel, ezen belül legalább két, külföldön és/vagy idegen nyelven 

megjelent tudományos közleménnyel, 

- független hivatkozásokkal, 

- legalább egy idegen nyelven a szakirodalomban való tájékozódásra, szakmai 

beszélgetésre és hozzászólásokra való készséggel,  

- legalább egy TDK témavezetéssel, 
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- az oktatandó szakterület, tudományterület átfogó, alapos, korszerű, a 

nemzetközi szakirodalmat is magában foglaló ismeretével, módszertanának 

gyakorlatával, 

- legalább három szaktárgy előadásának készségével, gyakorlatvezetői 

készséggel, szemináriumok vezetéséhez szükséges felkészültséggel, 

- szakmai közéleti tapasztalatokkal, hazai szakmai kapcsolatokkal,  

- hazai és külföldi konferenciákon szerzett előadói jártassággal, 

- magas szintű oktatásszervezési feladatok ellátásának képességével, 

- a hallgatók, tanársegédek tanulmányi, (szükség szerint oktatói) tudományos 

alkotómunkája vezetésének képességével.  

 

A pályázat elbírálása során előnyt jelent, ha a pályázó 

- református vallású egyháztag, ennek hiányában egyháztag az Európai 

Protestáns Egyházak Közösségének (GEKE) tagegyházainak egyikében, 

- egyházi felsőoktatási intézményben pedagógiai területen szerzett oktatói 

tapasztalattal rendelkezik, 

- tanítói képesítéssel rendelkezik, 

- közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga képesítéssel rendelkezik. 

 

 A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó: 

- jelenlegi munkahelyének, munkakörének, beosztásának megnevezését, 

- eddigi oktató-, nevelő- és kutatómunkájának részletes bemutatását, 

- szakirodalmi munkásságának ismertetését,  

- nyelvismeretének megjelölését,  

- a munkakör betöltésével kapcsolatos elképzeléseit, célkitűzéseit, 

- hozzájáruló nyilatkozatát, hogy pályázatát az egyetem szabályzataiban 

meghatározott személyek és testületek megismerhetik. 

 

A pályázathoz mellékelni kell a pályázó: 

- szakjának megfelelő egyetemi oklevele/oklevelei másolatát, 

- a tudományos fokozatát igazoló dokumentumok másolatát, 

- idegennyelv-tudását igazoló okirat(ok) másolatát, 

- tudományos publikációinak, tudományos alkotásainak a Magyar Tudományos 

Művek Tárában rögzített és onnan letöltött teljes jegyzékét,  

- szakmai kitüntetéseinek és díjainak jegyzékét, 

- részletes szakmai és tudományos önéletrajzát, megjelölve benne (ha vannak) 

egyházi tisztségeit, 

- szakmai elképzeléseinek, oktatói, kutatói terveinek írásos ismertetését, 

- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványát, 

- ha van: egyháztagságának igazolását, 

- nyilatkozatát arról, hogy alkalmazása esetén személye a DRHE működési 

feltételeinek mérlegelése, illetve támogatásának megállapítása során a DRHE-

n lesz figyelembe vehető („akkreditációs nyilatkozat”), 

- írásbeli nyilatkozatát arról, hogy az oktatóknak és tudományos kutatóknak a 

DRHE szabályzataiban rögzített kötelességeit ismeri, és azokat kinevezése 

esetén magára nézve kötelezőnek fogadja el, oktatói tevékenysége folyamán 

tiszteletben fogja tartani a DRHE értékrendjét, szellemiségét, és tartózkodni 

fog a DRHE és a Magyarországi Református Egyház jó hírnevét sértő 

magatartástól, nyilatkozattól és életviteltől, 

- minden olyan dokumentumát, amelyet a pályázat elbírálása szempontjából 

fontosnak tart. 
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A DRHE-val munkaviszonyban vagy egyházi alkalmazotti jogviszonyban álló (belső) pályázók 

a pályázathoz mellékelt dokumentumok eredeti példányát – kérésre – kötelesek bemutatni.  

A DRHE-val munkaviszonyban vagy egyházi alkalmazotti jogviszonyban nem álló (külső) 

pályázók a pályázathoz mellékelt dokumentumokat hiteles másolatban kötelesek benyújtani. 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. január 31. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. február 21. 

 

A pályázatot két nyomtatott példányban és digitális (pendrájvra kiírt) formában kell az egyetem 

rektorához benyújtani (cím: 4026 Debrecen, Kálvin tér 16., Rektori Hivatal). 

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást dr. Vitéz Ferenc oktatási rektorhelyettes ad 

(e-mail: vitez.ferenc@drhe.hu, tel: 52/518-575). 

 

 

Debrecen, 2022. december 13. 

 

       

Dr. Baráth Béla Levente s.k. 

                 rektor 

mailto:vitez.ferenc@drhe.hu

