
 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  

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

pályázatot hirdet 

Villamosmérnöki és Informatikai Kar  

Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék  

 

Egyetemi adjunktus  

munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozott idejű 1 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony  

                         

Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: 

Budapest, 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 2.  

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

Részvétel a tanszék által gondozott tárgyak oktatásában, előadások, laboratóriumi mérések, 

gyakorlati foglalkozások megtartásában, zárthelyik, vizsgák lebonyolításában, Oktatási 

anyagok, segédletek, útmutatók kidolgozása és folyamatos fejlesztése, Laboratóriumi mérések 

kidolgozása és továbbfejlesztése, Szakdolgozatok, diplomatervek, féléves hallgatói projektek 

ill. TDK dolgozatok konzultálása, A tanszéken futó kutatás-fejlesztési projektekben való 

részvétel, Ipari kapcsolatok ápolása  

Illetmény és juttatások: 

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

évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  

                         

Pályázati feltételek: 



         Egyetem, villamosmérnöki, mechatronikai mérnöki vagy hasonló képzettséggel 

járó végzettség,  

         Büntetlen előélet  

         Megbízható, precíz munkavégzés, szisztematikus gondolkodás  

         Magabiztos, határozott fellépés, jó előadói képességek  

         Példamutató, követendő magatartásmód a hallgatók számára  

         Jó problémamegoldó és szervezőkészség  

         Jó kommunikációs készségek  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
         Ph.D. fokozat ill. terv a fokozat megszerzésére  

         Tudományos háttér, villamosmérnöki területen kutatás-fejlesztésben szerzett 

tapasztalat  

         Angol nyelvtudás  

         Felsőoktatásban szerzett korábbi tapasztalat  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

         Szakmai önéletrajz  

         Bizonyítványok másolata  

         Az alkalmazás feltétele: 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány  

         Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal 

összefüggő kezeléséhez  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 12.  

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

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

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 31.  

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

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  

A munkakör betölthető közös megegyezés szerint 4 illetve 6 órában is. Kínálatunk: 

Barátságos, jó hangulatú légkörben dolgozó csapat, Szakmai, tudományos előmenetel 

lehetősége, Esetleges projektmunkákban való részvétel, Kapcsolatépítés lehetősége 

nemzetközi tudományos intézményekkel, ipari partnerekkel Pályakezdők jelentkezését is 

várjuk! Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, az Egyetem 

honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.  
 


