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A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Vezető oktatói feladatok ellátása az építészmérnök-képzés mindhárom szintjén (BSc, MSc,
osztatlan 5 képzés képzés és PhD). Tantárgyak kidolgozása és folyamatos fejlesztése, magyar
és angol nyelvű oktatása. TDK, diplomamunka és PhD témavezetés. A hazai és nemzetközi
oktatási, tudományos, kutatási tevékenységben való aktív részvétel, hazai és nemzetközi
tanszéki pályázatok kezdeményezése, benyújtása, szervezése, vezetése. Aktív szerepvállalás a
tanszéki és kari egyéb oktatásszervezési és irányítási feladatok elvégzésében, részvétel a kari,
egyetemi, szakmai közéletben.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:











Egyetem, okleveles építészmérnök egyetemi végzettség, PhD fokozat,
Az egyetemi docensek kinevezésének általános feltételeit a Nemzeti
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV tv. (továbbiakban: Nftv.) és a
Közalkalmazottak jogállásáról szóló – többször módosított 1992. évi XXXIII. tv.
(továbbiakban: Kjt.), valamint
az Egyetem Szervezeti és Működési Rendje, továbbá az annak mellékletét képező
Humánpolitikai Szabályzat vonatkozó rendelkezései (36§) és „A docensi
kinevezés kiegészítő feltételei a BME Építészmérnöki Karán” c. hatályos
dokumentumban foglaltak tartalmazzák:
Legyen tagja a Magyar Tudományos Akadémia vagy a Magyar Művészeti
Akadémia köztestületének.
A habilitációs minimum követelmények valamelyikének legalább felét
teljesítenie kell.
Alkalmasnak kell lennie a Kar valamely oktatási idegen nyelvén tantárgyfelelős
pozíció betöltésére a MAB aktuális követelményei szerint.
A pályázó pályázatában hitelt érdemlően mutassa be, hogy teljesíti a
kinevezéshez előírt feltételeket.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 Részvétel a kari, szakmai közéletben
 Megfelelő publikációs tevékenység végzése, idegen nyelven is
 Nemzetközi kapcsolatrendszer és pályázási tapasztalat, projekt témavezetés
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

















A pályázatnak tartalmaznia kell:
munkahelyének megnevezését
beosztását
tudományos fokozatát, kitüntetését, szakmai díjait, idegennyelv-tudását
szakmai, illetve oktatói, tudományos vagy művészeti munkáját és annak
eredményeit
jelentősebb tanulmányútjait
oktató-nevelő és tudományos munkájára vonatkozó jövőbeni terveit
A pályázathoz mellékelni kell:
részletes szakmai önéletrajzot
tudományos-alkotói munkáinak publikációs jegyzékét
az egyetemi szintű végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot,
idegennyelv-tudást tanúsító okiratok, továbbá a vonatkozó jogszabályban vagy a
pályázatban előírt további követelmények igazolására vonatkozó okiratok
hitelesített másolatát, illetve az arra való utalást, hogy a pályázónak nem szükséges
benyújtania a pályázathoz előírt iratok, igazolások közül azokat, amelyeket a
BME-hez már korábban benyújtott, ott fellelhetők és érvényesnek tekinthetők
érvényes, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt
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
nyilatkozatot a BME Humánpolitikai Szabályzata által meghatározott
összeférhetetlenségi okok fenn nem állásáról, illetve megszüntetéséről a pályázat
elnyerése esetén



minden olyan (ok)iratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából
fontosnak tart
 a pályázó tudomásul veszi, hogy alkalmazása esetén nyilatkoznia kell, hogy nincs
más közalkalmazotti jogviszonya, illetve egyéb munkáltatója hozzájárulását a Kjt.
és a BME Humánpolitikai Szabályzat 11. §-a szerint bemutatja
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2018. május 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 20.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Benkő Melinda tanszékvezető
nyújt, a +36 1 463-13-19 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Elektronikus úton Humán Erőforrás Igazgatóság részére a
humaneroforras@mail.bme.hu E-mail címen keresztül
 Személyesen: Építészmérnöki Kar Dékáni Hivatal , Budapest, 1111 Budapest,
Műegyetem rakpart 3. K épület 1. emelet 23..
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A BME Humánpolitikai Szabályzatában foglaltak szerint.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 1.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 www.bme.hu
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot egy eredeti és egy másolati példányban, valamint e-mail-ben (az eredeti aláírt
példányról készített pdf fájlban) kell benyújtani a dekanihivatal@epitesz.bme.hu címre. A
kinevezésre, illetve a kinevezés-módosításra – az Egyetem Humánpolitikai Szabályzatában
foglalt eljárás alapján 2018. május hó 1-jei hatállyal kerül sor. A pályázat kiírója fenntartja a
jogot, hogy a pályázat elbírálásáig visszavonja a pályázatot, amelyet a www.epitesz.bme.hu.
honlapon tesz közzé. Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, az
Egyetem honlapján közzétett kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni. A kiíró fenntartja
továbbá a jogot arra, hogy amennyiben a közalkalmazotti jogviszony létrejöttéig vagy a már
meglévő kinevezés módosításáig olyan körülmény merülne fel a kiíró működési körén belül,
amely alapján már létrejött közalkalmazotti jogviszony megszüntetésének lehet helye (így
különösen a Kjt. 30.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti ok), a közalkalmazotti jogviszony
létesítésétől, illetve a meglévő közalkalmazotti jogviszony módosításától még a nyertes
pályázó esetén is további indokolás nélkül, bármilyen jogcímen a kiíróval szemben támasztott
igény, követelés kizárásával visszalépjen.

