
 

Dunaújvárosi Egyetem  
                         

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

Dunaújvárosi Egyetem  
Informatikai Intézet Számítógéprendszerek és Irányítástechnikai Tanszék 

 
Egyetemi tanár  

munkakör betöltésére.  
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  
                         
Foglalkoztatás jellege:  
Teljes munkaidő  
 
A munkavégzés helye: 
Fejér megye, 2400 Dunaújváros, Táncsics Mihály utca 1/A. F  

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

A rendszerszimuláció, döntéselmélet, döntési módszerek, információrendszerek fejlesztése, számítógép 
rendszerek tantárgyak széles körű ismerete, magas szintű oktatása, gondozása, a tantárgyakhoz tartozó 
laboratóriumi gyakorlatok fejlesztése. Kutatómunkák szervezése, kutatómunkákban résztvevő tanársegédek, 
adjunktusok munkájának felügyelete, irányítása. Részvétel a Dunaújvárosi Egyetem oktatási, tananyag 
fejlesztési, oktatásszervezési, tehetséggondozási munkájában. Az áramlástechnikával kapcsolatos kutatások 
végzése, az eredmények közzététele idegen nyelven is a hazai és nemzetközi tudományos és szakmai 
rendezvényeken, konferenciákon. Szakdolgozatok, TDK dolgozatot készítő hallgatók, munkájának 
vezetése, irányítása. Rendszeres kapcsolattartás az ipar képviselőivel, pályázatokon részvétel, szakmai és 
kutatási megbízások szerzése. Aktív részvétel a szervezeti egység és az Egyetem által kitűzött célok, feladatok 
megvalósításában. Idegen nyelvű oktatás.  

Illetmény és juttatások: 

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

•         Egyetem,  
•         Doktori fokozat: PhD, Műszaki tudományok tudományterület  
•         Az egyetemi docensi vagy főiskolai tanári kinevezési feltételek teljesítése, legalább 10 évi 

felsőoktatási oktatói tapasztalat  
•         Amennyiben magyar állampolgár, habilitációval vagy azzal egyenértékű nemzetközi 

felsőoktatási oktatói gyakorlattal rendelkezés  
•         Az adott tudományterületen nemzetközileg elismert képviselő, aki kiemelkedő tudományos 

kutatói illetve művészi munkásságot, tevékenységet fejt ki  



•         Az oktatásban, kutatásban, kutatásszervezésben szerzett tapasztalatai alapján alkalmas a 
hallgatók, a doktori képzésben résztvevők, a tanársegédek tanulmányi, tudományos illetve 
művészi munkájának vezetésére  

•         Idegen nyelven publikál, szemináriumot, előadást tart  
•         Angol nyelvből középfokú C típusú, államilag elismert, vagy azzal egyenértékű 

bizonyítvánnyal/oklevéllel rendelkezik  
•         Feleljen meg a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény előírásainak és az 

Egyetem Foglalkoztatási Követelményrendszerében foglaltaknak  
•         Tudományágának alkotó művelése, iskolateremtő készség  
•         Tanársegédek, adjunktusok, docensek publikációs tevékenységének koordinálása  
•         Az oktató-nevelő és a tudományos munka szervezése, a beosztott oktatók és kutatók 

munkájának irányítása, utánpótlásuk nevelése  
•         A vezetői utánpótlás nevelése  
•         Rendszeres és sokrétű kapcsolat tartása a gyakorlati élettel, a pályázati tevékenység 

összefogása, kutatási és szakmai megbízások szerzése  
•         Szakirodalmi tevékenység hazai és nemzetközi viszonylatban  
•         Tudományos tevékenység kifejtése, részvétel hazai és nemzetközi szakmai- és tudományos 

rendezvényeken  
•         Kezdeményező jellegű részvétel az intézményi célok, feladatok megoldásában  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
•         Több éves felsőoktatási vezetői tapasztalat  
•         Több éves Tudományos Diákköri csoportok vezetése tapasztalat  
•         Több éves Tantárgy és Szakfelelősi pozíciók betöltése tapasztalat  
•         Több felsőoktatási intézményben vezető oktatói munkakör betöltése  
•         Műszaki tudományterületen széleskörű oktatási tapasztalat  
•         Akadémiai kutatói ösztöndíjban részesült  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

•         A pályázatokat magyar nyelven 3 teljes, 3 szűkített eredeti példányban, valamint angol nyelven 
3 szűkített példányban a MAB előírásainak megfelelően kérjük összeállítani (a tájékoztató 
elérhető: www.mab.hu - Beadványok - Egyetemi tanári pályázat - ET bírálati szempontok alatt:  

•         A „teljes” példány tartalma (MAB + A DUE Foglalkoztatási Követelményrendszere alapján)  
•         1. Tartalomjegyzék (Iratjegyzék)  
•         2. A nyilvánosságra hozott pályázati kiírás (e dokumentumról az intézmény gondoskodik).  
•         3. A pályázónak a pályázati kiírásra válaszoló levele, ami egyértelműen nyilatkozik arról, hogy 

az adott kiírásra jelentkezik. (Pályázati levél a Rektorhoz), amely tartalmazza a szakmai munkára 
vonatkozó elképzeléseket.  

•         4. Szakmai önéletrajz: a pálya legfontosabb állomásainak és eredményeinek listaszerű, időrendi 
megadásával.  

•         5. A tudományos, művészeti eredményeinek és azok elismerésének bemutatása: publikációk, 
alkotások, hivatkozási adatok, a nem írásos alkotások értékelhető részletezésű dokumentációja 
(célszerűen kiegészítve az ezt bemutató saját honlap elérhetőségével).  

•         6. Kapcsolódási pont (link) a pályázó közleményeinek és hivatkozásainak teljes közhiteles 
listájához a Magyar Tudományos Művek Tárában (www.mtmt.hu).  

•         7. Szakmai portfolió, angolul is (művészeti területen, ahol ez értelmezhető).  
•         8. Szakmai közéleti tevékenysége itthon és külföldön, ezek hazai és nemzetközi 

elismertségének adatai.  
•         9. Mellékletként, külön fájlban – az MTMT-ből letöltve, csak elektronikusan (papíron nem) 

– szakmai tudományos publikációinak, illetve (műszaki, művészi, feltalálói stb.) alkotásainak 
teljes listája. A pályázó a pályázatában megadhatja általa fontosnak ítélt, de az MTMT-ben nem 
szereplő publikációi/alkotásai adatait is. Közlésre elfogadott publikációk adatait is az MTMT-
be kell bevinni.  

•         10. Mellékelni kell a pályázó által a pályázat beadásáig tartó teljes tudományos/művészi pálya 
szempontjából legfontosabbnak ítélt 5 publikáció, továbbá a pályázat benyújtását megelőző öt 



évben (művészeti alkotás esetén tíz évben) megjelent/elkészült művek közül a legfontosabbnak 
ítélt további 5 publikáció/művészi alkotás adatait (cím, szerzők, megjelenés helye, ideje, az erre 
kapott hivatkozások száma, illetve az alkotás adatai és visszhangja).  

•         11. A pályázónak be kell mutatnia, hogy publikációival/alkotásaival nemzetközi ismertséget 
és elismertséget szerzett. Legalább egy publikációjának idegen nyelven, külföldi rangos (referált, 
IF-fel rendelkező) folyóiratban megjelentnek kell lennie, ahol a pályázó első vagy utolsó szerző. 
Ez az előírás a hittudományokban benyújtott pályázatra is vonatkozik. Legalább egy művészeti 
alkotás esetén a nemzetközi ismertséget és elismertséget be kell mutatni. Az ezen előírásnak 
megfelelő legalább egy köz  

•         12. A pályázat benyújtásának időpontjáig végzett felsőoktatási oktatási tevékenysége, 
bemutatva az ennek eredményeire és elismerésére vonatkozó adatokat. A fentiek értékelésénél 
figyelembe vehető teljesítménymutatókat – mint értékelési szempontokat, illetve a bemutatás 
formai-tartalmi ajánlásait –ld. Ajánlás a kutatási/alkotói, az oktatási és a tudományszervezési 
teljesítmény, valamint a hazai és külföldi szakmai közéleti jelenlét bemutatásához, 6. oldal. 
(www.mab.hu)  

•         13. Azon tudományág(ak) (lásd A tudományterületekhez tartozó tudomány- és művészeti 
ágak, 7. oldal (www.mab.hu)) megnevezése, amelyben a pályázó eddigi tudományos 
munkásságát kifejtette. Ha munkássága több tudományágra is kiterjed, közülük meg kell jelölni 
azt az elsődleges tudományágat, amely a szakmai tevékenységére meghatározóan jellemző.  

•         14. A pályázat mellékletét képező személyes dokumentumok másolata:  
•         - egyetemi szintű végzettséget igazoló okmány  
•         - külföldi végzettség esetén a magyarországi diploma-elismerés okirata  
•         - doktori fokozat, tudományos cím (PhD, DLA, a tudományok kandidátusa, az MTA doktora, 

külföldön szerzett és honosított tudományos fokozat) megszerzését igazoló okmány  
•         - habilitációt igazoló okmány másolat, vagy az azzal egyenértékű nemzetközi felsőoktatási 

oktatói gyakorlatnak a beküldő intézmény által kiadott igazolása  
•         - külföldön szerzett fokozat honosítási okiratának másolata [NFtv.105.§(5)]  
•         - jogszabály alapján adományozott művészeti díj okmányáról készült másolat [NFtv.101.§(9)]  
•         - nyelvvizsga bizonyítvány  
•         - egyéb végzettségek  
•         15. A szakmai munkára vonatkozó elképzelések  
•         16. Arról szóló nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul  
•         17. Nyilatkozat előadástartás képességéről idegen nyelven (kivéve tanári munkakör)  
•         18. Személyi adatlap  
•         19. A tudományág megnevezése, amely területen tudományos, oktató munkát végez  
•         20. Az utolsó 10 évben megjelent legfontosabb publikációk listája  
•         21. Citációs jegyzék  
•         22. Kutatási tevékenység listája  
•         23. Díjak, kitüntetések listája  
•         24. Belső nyelvi habilitáció igazolása  
•         25. Önértékelés (A DUE Foglalkoztatási Követelményrendszer mellékletének értékelési 

szempontjai szerint)  
•         26. 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány  
•         27. A korábbi munkaviszonyokat igazoló dokumentumok  
•         28. Külföldieknél, illetve külföldön szerzett okleveleknél: OFFI által lefordított, hitelesített 

oklevelek másolata, ekvivalencia bizottság határozata, honosítási határozat, külön 
jogszabályban vagy a pályázatban előírt további követelmények igazolására vonatkozó iratok.  

•         A MAB által meghatározott „szűkített” példányok tartalma (nyomtatásban és elektronikusan 
is)  

•         29. A „szűkített” példányok a teljes pályázati anyag 1., 3, 4. és 5. pontjai alatt felsoroltak 
három magyar és három angol nyelvű dokumentumban (külön fájlokban) szerkesztett 
változatai, amelyek melléklete (külön fájlban) az MTMT-ből kinyomtatott és szükség esetén az 
5.-11. szerint kiegészített publikációs lista. Az elektronikus változatot legfeljebb 3, egyenként 2 
MB-nál nem nagyobb terjedelmű doc(x) vagy pdf fájlba kell szerkeszteni.  



A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 10.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt HR Szolgáltató Központ nyújt, a 06 25 551 276 és 
06 25 551 196 -os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  
•         Postai úton, a pályázatnak a Dunaújvárosi Egyetem címére történő megküldésével (2400 

Dunaújváros, Táncsics Mihály utca 1/A. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosító számot: 00135-HR/2017 , valamint a munkakör 
megnevezését: Egyetemi tanár.  

•         Személyesen: HR Szolgáltató Központ, Fejér megye, 2400 Dunaújváros, Táncsics Mihály 
utca 1/A. F 3. emelet 408. iroda.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 31.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
•         www.uniduna.hu/allas 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  

Elbírálás a Szenátusi döntés és a MAB véleményezését követően.  

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. május 11.  

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által 
az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.  

  
  

 


