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Szent István Egyetem Ybl M. Építéstudományi Kar 

Építészmérnöki Intézet 

egyetemi docens 

munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 

Budapest, 1146 Budapest, Thököly út 74. 

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

Építészettörténet, Építészetelmélet, Épület rehabilitáció, Építészeti rajz I. tárgyak 
előadásainak rendszeres tartása, gyakorlatok vezetése, részvétel a posztgraduális 
képzésben, speciálkollégiumok szervezése és tartása. Tantárgyi programok és 
tematikák kidolgozása, azok folyamatos fejlesztése. Idegen nyelvű előadás tartása. 
Rendszeres vizsgáztatás. Tankönyvek, jegyzetek, oktatási segédanyagok készítése. 
A hozzá beosztott oktatók munkájának irányítása, ellenőrzése, az oktatói utánpótlás 
nevelése. Tudományos diákkörösök munkájának támogatása. Önálló tudományos 
munka végzése. Országos és nemzetközi szakmai-közéleti tevékenység végzése. 
Rendszeres kapcsolattartás a szakterületéhez kapcsolódó gyakorlattal, az új kutatási 
eredmények gyakorlati alkalmazásának elősegítése, figyelemmel kísérése és a 
tananyagba való beépítése. 

Illetmény és juttatások: 

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

Pályázati feltételek: 

 Egyetem, szakirányú végzettség, 

 tudományos fokozat (PhD), 

 legalább tíz éves felsőoktatási oktatói tapasztalat, 

 egy világnyelvből államilag elismert középfokú, komplex nyelvvizsga vagy 
azzal egyenértékű bizonyítvány, oklevél, 

 az érintett által művelt tudományterületnek, illetve az általa oktatott 
diszciplínának nemzetközi szintű ismerete és ennek egyetemi szinten történő 
előadására való képesség, amelyet a jelölt az érintett karon nyilvánosan 
meghirdetett, bíráló bizottság jelenlétében tartott magyar és idegen nyelvű 
előadáson is bizonyít, (azzal, hogy habilitált jelöltnél ettől el kell tekinteni,) 

 az érintett alkalmas legyen a hallgatók, a doktori képzésben részt vevők, a 
tanársegédek tanulmányi, tudományos, illetve művészi munkájának 
vezetésére, 



 az érintett önállóan vagy társszerzővel megírt jegyzetek, tudományos 
tevékenységét dokumentáló hazai publikációk, önálló vagy társszerzővel 
megírt idegen nyelvű publikáció, hazai nemzetközi vagy külföldi tudományos 
konferencián tartott előadás szerzője legyen, 

 az érintett képes legyen idegen nyelven előadást, szemináriumot tartani, 

 cselekvőképesség, 

 büntetlen előélet, 

 magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint szabad mozgás és 
tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 A pályázó szakmai, tudományos tevékenységét, oktató és tudományos kutatói 
munkáját tartalmazó részletes önéletrajz, 

 iskolai végzettséget, tudományos fokozatot, idegen nyelvtudást tanúsító 
okiratok másolatai, 

 szakmai-, tudományos-, oktatói munkájának eredményei, 

 a magyar és idegen nyelvű bemutatkozó előadás témája és vázlata, 

 három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a 
bizonyítvány megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata. A büntetlen 
előéletre és a foglalkoztatási eltiltás hiányára vonatkozó feltételt nem kell 
igazolni, ha a kizáró ok hiányát a felsőoktatási intézménnyel fennállt korábbi 
megbízási vagy foglalkoztatási jogviszonyára tekintettel a foglalkoztatni kívánt 
személy már igazolta, és a korábbi jogviszony megszűnése óta legfeljebb hat 
hónap telt el, 

 nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati anyagát 
a jogszabályokban és az intézmény szabályzataiban megjelölt bizottságok és 
testületek megismerhetik. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 2. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

 Postai úton, a pályázatnak a Szent István Egyetem Ybl M. Építéstudományi 
Kar, Budapest címére történő megküldésével (1146 Budapest, Thököly út 74. 
). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 
számot: SZIE-YMEK/612-1/2017, valamint a munkakör megnevezését: 
egyetemi docens. 

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A munkáltatói jogkör gyakorlója a benyújtási határidőt követően a határidőben 
beérkező pályázati anyagok pályáztatását az Egyetem Foglalkoztatási 
Követelményrendszer szabályainak megfelelően folytatja le. Az elutasított pályázatok 
iratanyagait a döntést követően 90 napig át lehet venni az Ybl Miklós Építéstudományi 
Kar Dékáni Hivatalában. A 90 napos határidőn túl a pályázati anyagok 
megsemmisítésre kerülnek, ezért a pályázathoz csatolandó okmányokat 
fénymásolatban kell benyújtani. 

 



A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 12. 

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

 SZIE honlapja - 2017. november 17. 

 Kari honlap - 2017. november 17. 

 Kari hirdető tábla - 2017. november 17. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

A pályázatokat a SZIE- Ybl Miklós Építéstudományi Kar dékánjának címezve kell 
benyújtani hat példányban. 


