SCROLL DOWN FOR ENGLISH VERSION

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) 140 éves fennállása óta legfőbb
értéke a világra nyitott szemlélete, melyben egyaránt helyet kap a hagyomány
tisztelete, és a fejlődést kereső, azt előmozdító magatartás. Küldetésünk, hogy a
művészet és a design eszközrendszerével megoldásokat keressünk korunk
kihívásaira, együttműködve más területek képviselőivel.
A MOME célja, hogy 2030-ra Közép-Európa vezető kreatívipari és innovációs
műhelye legyen. Ennek elérésében meghatározó szerepet játszik a MOME
Akadémia, mint az egyetem graduális képzéseit, tudományos, kutató- és
művészeti alkotó tevékenységét irányító, átfogó szervezeti egység. Az Akadémián
belül működő négy intézet egy-egy tágabb szakmai területért (design, média,
elmélet, építészet) felelős belső szervezeti egységek, amelyben a szakmai, képzési,
tudományos és művészeti munka összehangolása és az ezekkel összefüggő
fejlesztési, humánerőforrás-menedzsment feladatok valósulnak meg.
Az

intézetek

a

szakokon

átívelő

együttműködések

katalizátorai,

jelentős

szerepük van a nemzetközi és hazai oktatási-, kulturális- és szakmai kapcsolatok
kezdeményezésében

és

ápolásában,

valamint

a

képzési

stratégia

megvalósításában is.
A " 2011. évi CCIV. törvény (Nftv. 37. § (2) és (3)” alapján nyilvános pályázatot hirdet a
Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
Design Intézet
Elméleti Intézet
Építészeti Intézet
Média Intézet

Intézetigazgató
munkakörök betöltésére
3 év határozott időtartamra.
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Fő feladatok
●

A MOME stratégiai víziójának intézeti szintű megvalósítása; az intézethez
tartozó szakok oktatási minőségének nemzetközileg is elismert, magas
szintre emelése

●

Az intézet felsőoktatási képzési programjainak működtetéséhez szükséges,
felkészült szakmai háttér, oktatói állomány és menedzsment biztosítása

●

Az oktatói, tudományos és művészeti tartalommal kapcsolatos hazai és
nemzetközi együttműködések, programok szervezése és támogatása

●

Tudományos/szakmai/művészeti kapacitások és kompetenciák
megújításának ösztönzése, az eredmények közzététele, publikációja

●

Egyetemen belüli és egyetemen kívüli együttműködések fejlesztése,
ösztönzése

●

A szakvezetők, szakok munkájának támogatása, működésük operatív
biztosítása

●

Intézet működésének minőségügyi szabályzat szerinti biztosítása

●

Oktatással és szervezeti működéssel összefüggő adminisztráció irányítása,
felügyelete

Elvárások
●

Az adott intézet szakmai területeinek átfogó, naprakész ismerete

●

Legalább 3 év vezetői tapasztalat

●

Kreatívipari tájékozottság

●

Egyetemi végzettség

●

Interdiszciplináris szemlélet

●

Kiemelkedő kommunikációs képességek, kooperativitás

●

Tárgyalóképes angol nyelvtudás

●

Digitális jártasság (digital literacy)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent
●

Nemzetközi munka tapasztalat,

●

Felsőoktatási szakmai tapasztalat

●

Releváns hazai és nemzetközi kapcsolatrendszer

●

Projektvezetésben szerzett tapasztalat

●

Doktori fokozat

●

Több szakterületen szerzett diploma

●

Gazdasági, pénzügyi jártasság

●

Magas érzelmi intelligencia szint

●

Egyéb idegennyelv ismeret
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Pályázat tartalma
●

Önéletrajz

●

Stratégiai szakmai koncepció (3 éves időtartamra) bemutatása (kb. 6000
karakter)

●

Igazoló dokumentumok (pl. egyetemi végzettséget igazoló dokumentum)

Munkabér:

megállapodás szerint

Megbízás kezdete:

2021. augusztus 1.

A megbízás időtartama:

3 év

Foglalkoztatás jellege:

Munka törvénykönyve szerinti
munkaviszony, a hatályos kollektív
szerződés alapján

Pályázatok beküldésének határideje:

2021. május 12.

Pályázatok beküldésének módja:

hr@mome.hu

Kontakt személy:

Barna Máté - Akadémiai menedzser
(telefon: +36709427256)

Kizárólag a beküldött pályázatok értékelése alapján kiválasztott jelöltek
kerülnek meghívásra személyes interjúra.
Az Egyetem felépítésével, működésével és az intézetekkel kapcsolatban
további információt a www.mome.hu honlapon szerezhet.
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The most important value of the Moholy-Nagy University of Art and Design
(MOME) is its open mind-set to the world, in which respect for tradition,
aspiration and promoting development all take part equally. Our mission is
to fnd and provide answers to today’s challenges with the tools of art and
design, in cooperation with representatives of other felds.
The ambition of MOME is to become Central Europe’s leading educational
centre for innovation and creative art by 2030. The MOME Academy is
responsible for leading the university’s educational, scientifc, research and
art activities. Within the Academy, four institutes are playing a key role in
ensuring and developing top-quality educational strategy. The institutes
(architecture, design, media, theoretical studies) are educational units,
responsible for specifc professional felds in a broader sense. They are
responsible for synchronizing and aligning the professional, educational,
scientifc and academic activities and the related developmental, human
resources tasks.
The institutes are the catalysts for cross-disciplinary cooperation; they also
play a signifcant role in initiating and nurturing international and
domestic external educational, cultural and industrial relations, as well as in
implementing the educational strategy.
Moholy-Nagy University of Art and Design announces public open job
application according to "Act CCIV of 2011 (Section 37 (2) and (3) of the
Nftv.") for the

Director of Institute for
Architecture Institute
Design Institute
Media Institute
Theoretical studies Institute
positions for 3 years.

Main responsibilities

● Roll out MOME's strategic vision on the institute level, raising the quality
of the institute's courses to the best-in-class level in the Central European
region
● Providing professional background, teaching staff necessary for the
operation of the institute's higher education training programs
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● Organizing and supporting domestic and international collaborations
and programs related to educational, scientifc and artistic content
● Encouraging the renewal of scientifc / professional / artistic capacities
and competencies, publishing the results
● Driving and developing the collaborations of the institute both inside and
outside of the university
● Leading and supporting the Programme/Faculty managers
● Ensuring that the operation of the institute is under the quality
regulations
● Managing and supervising administrative and operational duties related
to education and operation

Requirements

● Comprehensive, up-to-date knowledge of the professional felds of the
given institute
● At least 3 years managerial/leadership experience
● University degree
● Leadership experience
● Interdisciplinary approach
● Outstanding communication skills, cooperativity
● Fluent Hungarian and English (working knowledge) language skills
● Digital literacy

Desirable requirements - considered as advantages
● International teaching, or professional experience
● Relevant local and international network
● Experience in project leadership
● Doctoral degree
● University degree from multiple universities
● Economical/fnancial savvy
● High level of emotional intelligence
● Other foreign language skills

Your application must include

● CV
● Strategic concept plan (for a period of 3 years) (approx. 6000 characters)
● Supporting documents (eg proof of university degree)
Salary:
by agreement
Start of appointment:
1st of August, 2021
Length of appointment:
3 years
Type of employment:
Employment contract based on
the University’s collective agreement (applicable law: Hungarian Labor
Code)
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End date of applications:
Apply to:
Contact person:

12th of May, 2021
hr@mome.hu
Máté Barna
(Manager at the Academy)
mobile: +36709427256

Based on the assessment of the applications, only shortlisted
candidates will be invited for a personal interview.
More information about the structure and operation of the University is
available on www.mome.hu.

