
 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  

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

pályázatot hirdet 

Gépészmérnöki Kar  

Hidrodinamikai Rendszerek 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: 

BSc és MSc alaptárgyak oktatása és szervezése, mind magyar, mind angol nyelven. Új, vonzó 

választható tárgyak kidolgozása a szakirányos MSc hallgatóknak. Színvonalas, nemzetközileg 

elismert kutatómunka végzése, doktoranduszok témavezetése. Nemzetközi kapcsolatok 

kialakítása és ápolása. Ipari munkák beszerzése és elvégzése. Aktív pályázati tevékenység.  

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: előadói szintű angol  

         Elvárt tapasztalat: kutatócsoport vezetése, ipari munkák végzése és menedzselése  

         Elvárt számítógépes ismeret: C++ és CUDA C programozási nyelvek magas 

szintű ismerete GPU programozás, AUTO program ismerete  

         Elvárt kompetenciák: jó előadói készség, kutatói attitűd és érdeklődés  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
         áramlástani képzettség  

         matematikai képzettség  

         publikációs teljesítmény  

         Élő nemzetközi tudományos kapcsolatok  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

         Szakmai önéletrajz  

         Végzettséget tanúsító okirat(ok) hiteles másolata  

         Az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló pályázó esetén 

érvényes, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány  

         Nyilatkozat 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.  

  
 


