
 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  

                         
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján  

pályázatot hirdet 

Gépészmérnöki Kar  

Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék 

 

egyetemi docens  

munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  

                         

Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: 

Budapest, 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3.  

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

Előadások tartása a klímatechnika témakörben a hazai MSc és BSc, valamint az idegen 

nyelvű képzésekben. Nemzetközi tudományos kapcsolatok és konferenciák szervezése, 

idegennyelvű tudományos publikációk készítése. Részvétel a tudományos utánpótlás 

nevelésben (PhD hallgató témavezetése, kiemelkedő tanítványok nevelése), a tanszéki 

tudományos felelős munkájának segítése. Részvétel tudományos minősítésben (bíráló, bíráló 

bizottsági tagság). Hallgatói kutatómunkák, önálló feladatok témavezetése, 

diplomaterv/szakdolgozat feladatok konzultálása.  

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. 

évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  

                         

Pályázati feltételek: 



         Egyetem, gépészmérnök mesterszak, illetve ezzel egyenértékű végzettség, PhD 

fokozat,  

         Elvárt nyelvtudás: angol középfok szintű nyelvismeret, államilag elismert 

középfokú nyelvvizsgával igazolva  

         Elvárt tapasztalat: elnyert és témavezetett tudományos kutatási pályázat, külföldi 

vendégkutatói megbízás, doktorandusz és TDK hallgatók témavezetése, 

nemzetközi tudományos konferenciák szervezése, nemzetközi tudományos 

konferenciák és folyóiratok bíráló bizottságának tagsága, széleskörű oktatási 

tapasztalat az idegen nyelvű képzésben is, hazai és idegen nyelvű képzés oktatási 

tananyagának folyamatos fejlesztése  

         Elvárt számítógépes ismeret: épületgépészeti modellező, szimulációs programok 

ismerete  

         Elvárt kompetenciák: széleskörű hazai és nemzetközi oktatási és kutatási 

tapasztalat, szakmai közéleti tevékenység  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
         A jelentkező a Magyar Mérnöki Kamara által kiállított szakterületi 

jogosultságokkal rendelkezik épületgépészeti és épületenergetikai területen.  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

         Szakmai önéletrajz  

         Végzettséget tanúsító okirat(ok) hiteles másolata  

         Betöltendő munkakörrel kapcsolatos tervek és elképzelések (legfeljebb két oldal 

terjedelemben)  

         Az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló pályázó esetén 

érvényes, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány  

         Nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal 

összefüggő kezeléséhez.  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2018. július 1. napjától tölthető be.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 9.  

A pályázatok benyújtásának módja:  
         Elektronikus úton Humán Erőforrás Igazgatóság részére a 

humaneroforras@mail.bme.hu E-mail címen keresztül  

         Személyesen: Gépészmérnöki Kar Dékáni Hivatal , Budapest, 1111 Budapest, 

Műegyetem rakpart 3. K épület 1. emelet 24..  

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 15.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
         www.bme.hu 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  



A pályázatot kérjük elektronikusan a gepeszd@mail.bme.hu e-mail címre is benyújtani. 

Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, úgy a Gépészmérnöki Kar 

(www.bme.hu) honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.  
 


