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A munkakörhöz tartozó elvárások, lényeges feladatok:  

A magyar nyelv mellett idegen nyelven is felkészült az alábbi feladatok ellátására: 

 a rábízott szakmai tématerületnek, ezen belül saját tantárgyának színvonalas elő-

adása, az oktatott szakterület anyagának folyamatos tartalmi és módszertani korsze-

rűsítése, illetve az ilyen irányú tevékenység irányítása (pl. jegyzet, tankönyv, szak-

könyv írása),  

 tantárgyprogramok kidolgozása, oktatók továbbképzésében való részvétel, hallgatók 

vizsgáztatása, záróvizsgáztatása,  

 az egyetemi és intézeti vezetés szervezési és oktató-nevelő munkájának segítése, 

részvétel a bizottságok munkájában, azok vezetésében, kezdeményező szerep az 

Egyetem és szervezete feladatainak ellátásában,  

 részvétel az oktatói utánpótlás nevelésében. A doktorjelöltek munkájának irányítása, 

irányító jellegű részvétel doktori képzésben, habilitált docensek esetében részvétel 

doktori és habilitációs eljárásokban,  

 aktív részvétel a hazai szakmai, illetve művészeti közéletben, közreműködés szakmai, 

nemzetközi kapcsolatokban, tudományos közéletben tudományága, intézménye, il-

letőleg az ország szakmai képviselete,  

 egyetemi, intézeti, oktatásorientált, továbbá kutató-fejlesztő, illetve művészeti cso-

portok és munkák szervezése, irányítása, ezekben való részvétel, valamint ezzel je-

lentős szakmai, illetve művészeti eredmények elérésére törekvés, szakcikkek, szak-

könyvek megírása, illetve csoportos és egyéni kiállításokon való részvétel, a szakte-

rületen korábban elért eredmények továbbfejlesztésének szakirodalmi vagy gyakor-

lati (üzemi-szakmai) szinten tartása, bizonyítása,  

 kezdeményező és irányító részvétel az intézményben folyó szakmai közéleti munká-

ban, a kari, egyetemi, különösen oktatásszervezési feladatok megoldásában és 

 törekszik külső képzési, kutatási források megszerzésére. 

Munka területe: 

 oktatói 

Elvárt végzettség: 

 egyetemi végzettség  



Elvárt tudományos fokozat: 

 PhD 

Elvárt nyelvtudás: 

 elsősorban angol nyelv legalább középfokú nyelvvizsgával, de bármely világnyelv leg-

alább középfokú nyelvvizsgával igazolt ismerete elfogadható 

Elvárt tapasztalat: 

 3-5 év közötti építőmérnöki tartószerkezeti szakterületen szerzett mérnöki vagy ok-

tatói szakmai tapasztalat 

 gyakorlott internetes alkalmazások és levelező rendszer ismeretek 

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. 

Foglalkoztatás jellege: 

 határozatlan munkaviszony 

 teljes munkaidő 

Munkavégzés helye: 

1146 Budapest, Thököly út 74. 

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: OE-YMÉK,660,2021 

A munkakör betöltésének időpontja: 

 2022. február 1. 

Az önéletrajzok és a szükséges iratok benyújtásának határideje: 

 2021. november 18. 

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: 

 2022. január 31. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információ az Óbudai Egyetem honlapján: 

www.uni-obuda.hu szerezhető. 
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