
 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  
                         

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

pályázatot hirdet 

Gépészmérnöki Kar  
Polimertechnika Tanszék 

 

egyetemi docens (2019/283)  

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: 

A Polimertechnika Tanszék által gondozott tantárgyak közül a kompozitok 
anyagtudományával és technológiáival kapcsolatos tantárgyak előadásainak 
megtartása, a tananyagok folyamatos fejlesztése, jegyzetek, internetes 
segédletek készítése, továbbá új tantárgyak bevezetése. Hallgatói 
projektfeladatok vezetése a mesterképzésben, TDK, szakdolgozatok és 
diplomamunkák kiírása és irányítása, a PhD képzésben mind tudományos, 
mind ipari alkalmazási szempontból vonzó és aktuális kutatási témák 
meghirdetése. A Tanszék hazai és nemzetközi, tudományos kutatási és 
közéleti tevékenységében való aktív részvétel, önálló kutatási terület 
irányítása, hazai és nemzetközi kutatási pályázatok kezdeményezése, 
benyújtása, szervezése, vezetése.  



Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  
                         
Pályázati feltételek: 

         Egyetem, gépészmérnöki Msc, illetve ezzel egyenértékű 
végzettség, PhD fokozat,  

         Elvárt nyelvtudás: középfokú nyelvvizsga egy idegen nyelvből  
         Elvárt számítógépes ismeret: irodai szoftverek  
         Megfelelés a Gépészmérnöki Kar hatályos Humánerőforrás-

gazdálkodási terv és szabályzat docensi kinevezésre vonatkozó 
előírásainak  

         Tapasztalat PhD hallgatók irányításában és ipari munkák 
vezetésében  

         Közalkalmazotti jogviszony létesítése estén 3 hónapnál nem 
régebbi erkölcsi bizonyítvány melyben igazolnia kell, hogy a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20.§ 
(2) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feltételeknek 
megfelel, büntetlen előéletű, valamint nem áll foglalkozástól vagy 
tevékenyégtől eltiltás hatálya alatt  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
         Publikációk színvonalas nemzetközi szakmai lapokban  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

         Szakmai önéletrajz  
         Végzettséget és/vagy képzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok 

másolata  
         Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak 

pályázattal összefüggő kezeléséhez  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2020. január 1. napjától tölthető be.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 11.  

A pályázatok benyújtásának módja:  
         Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Műszaki és 

Gazdaságtudományi Egyetem címére történő megküldésével 
(1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület I. emelet ). Kérjük 
a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 



számot: 2019/283 , valamint a munkakör megnevezését: egyetemi 
docens (2019/283).  

         Elektronikus úton Humánerőforrás Igazgatóság részére a 
humaneroforras@mail.bme.hu E-mail címen keresztül  

         Személyesen: BME, Gépészmérnöki Kar, Dékáni Hivatal, 
Budapest, 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület I. 
emelet 24-es ajtó.  

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázatban foglalt és maradéktalanul beküldött dokumentumok fényében 
tekintjük érvényesnek a jelentkezést.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 6.  

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. Jelentkezéskor a munkakör megnevezését és a pályázati 
azonosítót kérjük feltüntetni. Amennyiben a pályázati felhívások szövegében 
eltérés található, úgy a Gépészmérnöki Kar (www.bme.hu) honlapján 
közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.  
 


