
 

Egyetemi docens 

Óbudai Egyetem – Neumann János Informatikai Kar, Biomatika és Mesterséges Intelligencia 

Intézet  

 

A munkakörhöz tartozó elvárások, lényeges feladatok:  

 Részvétel az Intézethez kötődő oktatási tevékenységekben, kifejezetten a mestersé-

ges intelligenciához, optimalizáláshoz, modern technológiákhoz kötődő tárgyainak 

oktatásában. 

 Közreműködés a magyar és angol alap és mesterszintű mérnökinformatikus képzés 

oktatási feladataiban, a mesterséges intelligencia specializáció kidolgozásában és 

majdani kurrikulumának karbantartásában, továbbá az oktatásszervezés támoga-

tása. 

 Szakdolgozati, konzultációs és vizsgáztatásban való közreműködés az Intézet vezető-

jének utasítása szerint.  

Munka területe: 

 oktatói 

Elvárt végzettség: 

 felsőfokú iskolai végzettség, PhD, mesterséges intelligencia kutatás/fejlesztés/okta-

tás/szolgáltatás szakirány 

Elvárt tudományos fokozat: 

 PhD, Agrártudományok / Multidiszciplináris természettudományok / mesterséges 

intelligencia kutatás/fejlesztés/oktatás/szolgáltatás 

Elvárt nyelvtudás: 

 Német felsőfok, tárgyalási szint 

 Angol középfok, társalgási szint 

Elvárt tapasztalat: 

 5 év feletti mesterséges intelligencia kutatás / fejlesztés / oktatás / szolgáltatás terü-

leten 

 Professzionális programozási ismeretek 



 Professzionális Informatikai rendszerismeret 

Elvárt kompetenciák: 

 Kiváló interdiszciplináris ismeretek: agrár, biológia, EEG, közgazdaságtan, pénz-

ügy/számvitel, minőségmenedzsment 

Egyéb elvárások: 

 nemzetközi kooperációs tapasztalatok 

 sokszínű publikációs aktivitás 

 startup/innovációs tapasztalatok 

 B kategóriás jogosítvány 

Egyéb feltételek: 

 A pályázó feleljen meg a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, 

illetve az Egyetem foglalkoztatási követelményrendszerében, valamint ezen munka-

körök betöltésével kapcsolatos eljárások rendje szabályzatban rögzített követelmé-

nyeknek. 

 büntetlen előélet, illetve nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól 

eltiltás hatálya alatt 

 Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózko-

dás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy. 

Előnyt jelentő végzettség: 

 felsőfokú iskolai végzettség, PhD, agrár/biológia/élettudományok szakirány 

 projektmenedzsment, cégvezetői és mérlegképes könyvelői tapasztalatok 

Előnyt jelentő tapasztalat: 

 5 év feletti oktatási-kutatási tapasztalat 

Foglalkoztatás jellege: 

 határozatlan munkaviszony 

 részmunkaidő, 20 óra 

Munkavégzés helye: 

1034 Budapest, Bécsi út 96/B 

Pályázathoz csatolandó dokumentumok:  

 részletes szakmai önéletrajz, 

 végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást és tudományos fokozatot igazoló okle-

veleket, bizonyítványokat, 



 nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagába az egyetem Szervezeti és Működési Sza-

bályzata szerint a munkaviszony létesítésével kapcsolatban véleményezési joggal 

rendelkező bizottságok és testületek betekinthetnek, valamint arról, hogy a döntés 

eredménye a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvénynek megfelelően 

az egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározottak szerint nyilvá-

nosságra hozható, 

 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, 

valamint nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt, vagy a ha-

tósági erkölcsi bizonyítvány hiányában az igénylést alátámasztó igazolás másolata, 

 publikációk, tudományos munkák MTMT szerinti jegyzéke és táblázata, 

 az e-mail tárgyában, kérjük feltüntetni a betöltendő pozíció megnevezését „Egyetemi 

docens” és az álláshirdetés azonosítószámát  is: ÓE-NIK 1506/2021 

A munkakör betöltésének időpontja: 

 2021. december 1. 

Az önéletrajzok és a szükséges iratok benyújtásának határideje: 

 2021. október 15. 

A benyújtás módja: 

 elektronikus úton a hr@uni-obuda.hu e-mail címen keresztül 

 A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Juhász Ágota vagy Szabadi 

Erika nyújt, a +361-666-5727-es telefonszámon 

Az elbírálás határideje: 

 2021. november 29. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információ az Óbudai Egyetem honlapján: 

www.uni-obuda.hu szerezhető. 
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