
 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  

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

pályázatot hirdet 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Gazdaság- és 

Társadalomtudományi Kar  

Szociológia és Kommunikáció Tanszék 

 

egyetemi docens  

munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  

                         

Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: 

Budapest, 1111 Budapest, Egry József utca 1. E 7  

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

Az általános egyetemi docensi követelményeken és elvárásokon túl, a kinevezendő új docens 

oktatási, kutatási tevékenységén belül hangsúlyos szerepet kap a tanszék oktatás-szervezési, 

kutatás-fejlesztési, valamint tananyagfejlesztési feladatainak ellátása. Az oktatási feladatok 

között elsősorban a digitális médiával, kommunikáció- és médiatörténettel, módszertannal 

kapcsolatos tantárgyak kidolgozásában, továbbfejlesztésében, oktatásában való részvételre 

számítunk – alapképzési és mesterképzési szakokon, magyar és angol nyelven egyaránt. 

További oktatási feladat a projektfeladatok, szakdolgozatok, témavezetése, szigorlati és 

záróvizsga feladatok ellátása. Szervezési feladat a tanári szakok kutatásainak koordinálása. A 

pályázó részt vesz a tanszék és a kar kutatásaiban, képviseli az intézményt rangos hazai és 

nemzetközi konferenciákon. A pályázó vezető oktatóként részt vesz a kommunikációs és 

médiatudományi szak és a Tanszék kommunikációjának koordinálásában, 

tartalomelőállításában is.  



Illetmény és juttatások: 

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

évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  

                         

Pályázati feltételek: 

         Egyetem, PhD,  

         Legalább 10 éves felsőoktatási tapasztalat  

         Rendelkezzen komoly jártassággal az IKT eszközök kezelésében, 

alkalmazásában.  

         Kutatási területe a digitális média mellett terjedjen ki a kommunikáció és 

médiatudomány területére is.  

         Elvárás, hogy a kari szabályzatnak megfelelően rendelkezzen magyar és idegen 

nyelvű publikációkkal, jelentős idézettséggel, valamint mutasson potenciált 

további publikációkra, nemzetközileg elismert folyóiratokban.  

         Rendelkezzen legalább 2 évnyi idegennyelvű felsőoktatási tapasztalattal.  

         Képesség angol nyelvű oktatásra, illetve aktív tudományos kiadványok 

szerkesztésével eltöltött múlt.  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
         Meglévő nemzetközi kapcsolatok és felsőoktatási intézményei is előnyt 

jelentenek.  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

         A pályázatot a GTK Tudományos Előmeneteli Kézikönyvben (TEK) található 

(letölthető: http://www.gtk.bme.hu/munkatarsaknak/tudomanyos-elomeneteli-

kezikonyv) „3 Függelék: Adatlap az egyetemi docensi pályázat elkészítéséhez” c. 

mintalapot kitöltve kell benyújtani.  

         A feltételek teljesítését igazoló oklevél és bizonyítvány-másolatok, a pályázati 

kiírásban előírt további követelmények igazolására vonatkozó okiratok.  

         A pályázónak nem szükséges benyújtania a pályázathoz előírt iratok, igazolások 

közül azokat, amelyeket a BME-hez már korábban benyújtott, ott fellelhetők és 

érvényesnek tekinthetők. Kérjük, erre utaljon a pályázatában, ha erre tekintettel 

valamely okiratot nem nyújtana be. Minden olyan (ok)irat, amelyet a pályázó a 

pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart.  

         Nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát, személyes 

adatait a vonatkozó jogszabályok és az Egyetem szabályzatai szerint erre jogosult 

testületek megismerhetik, ill. hogy a pályázati anyagában foglalt személyes 

adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 13.  

A pályázatok benyújtásának módja:  



         Elektronikus úton Humán Erőforrás Igazgatóság részére a 

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

         Személyesen: Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Dékáni Hivatal, Papp 

Marianna, Budapest, 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2. Q mfsz 19.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 12.  

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

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  

A pályázattal kapcsolatos egyetemi szabályok a BME és a GTK honlapjain megtekinthetők. A 

pályázatot egy eredeti és egy másolati példányban, postai úton vagy személyesen és 

elektronikus formában szükséges benyújtani. Amennyiben a pályázati felhívások szövegében 

eltérés található, az Egyetem honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak 

tekinteni.  

  

 


