
 
Dunaújvárosi Egyetem 

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

alapján 
pályázatot hirdet 

Dunaújvárosi Egyetem  
Informatikai Intézet Szoftverfejlesztési és Alkalmazási Tanszék 

 

Egyetemi docens 

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. 

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

 A kinevezendő egyetemi docens feladata a Szoftverfejlesztési és 
Alkalmazási Tanszékének a programozás jellegű tantárgyainak 
oktatása, elsősorban gyakorlatok, előadások tartása mind magyar, 
mind idegen nyelven.  

 Az oktatott tárgyat magába foglaló tudományág átfogó ismerete, 
tantárgycsoport összefogásához, továbbá a tárgyak tananyagának 
önálló összeállításához, valamint magas színvonalú előadások 
tartásához idegen nyelven is szükséges felkészültség, az oktatott 
szakterület anyagának folyamatos tartalmi és módszertani 
korszerűsítése, illetve az ilyen irányú tevékenység irányítása (pl. 
jegyzet, tankönyv, szakkönyv írása).  

 Szakdolgozatok konzultációs feladatainak ellátása.  

 Részvétel a tehetséggondozásban, illetve a TDK dolgozatok 
konzultálásában.  



 Részvétel a tanszékhez kapcsolódó tárgyak esetében a 
vizsgáztatásban és záróvizsgáztatásban.  

 Oktatási feladatai mellett végezzen kutatómunkát, folytasson hazai és 
nemzetközi publikációs tevékenységet.  

 Vegyen részt a hazai és nemzetközi tudományos közéletben. 

Illetmény és juttatások: 

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

 Egyetem, 

 PhD fokozat informatikai tudományok területen; 

 Informatikai témájú kutatási tapasztalat; 

 Kiemelkedő tudományos tevékenység (Hirsch-index>=10 (MTMT), 
Web of Science hivatkozások száma minimum 80, Scopus h-index 
minimum 8, Q1 minimum 2); 

 Előadóképes angol nyelvtudás; 

 Legyen alkalmas a hallgatók, doktori képzésben résztvevők, a 
tanársegédek, adjunktusok tanulmányi, tudományos munkájának 
vezetésére. 

 Felsőoktatásban, oktatással, kutatással összefüggésben végzett 
legalább 10 éves tapasztalat (oktató, kutató, vendékoktató, óraadó, 
gyakorlat vezető, tutor, stb.), 

 Angol középfokú "C" típusú nyelvvizsga; 

 TDK konzulensi munkában tapasztalat 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 Ipari szoftverfejlesztési tapasztalat 

 Impakt faktoros folyóiratnál lektori tevékenység 

 Tudományos díjak 

 Képes legyen a programozás szakterülettel kapcsolatos tárgyak 
magyar és idegennyelven történő oktatására az alábbi programozási 
nyelvek vonatkozásában: C, C++, C#, JAVA, HTML, CSS, PHP, 
JavaScript; 

 Legalább 3 éves ipari tapasztalat programozás területen; 

 Német középfokú "A" vagy "B" típusú nyelvvizsga. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 Pályázati levél a munkáltatói jogkör gyakorlójához a Rektorhoz 

 Iratjegyzék (tartalomjegyzék) 

 A www.kozigallas.gov.hu honlapján megjelent kiírás másolata 

 A szakmai munkára vonatkozó elképzelések 



 Önéletrajz (Euro Pass, szakmai résszel bővített) 

 Teljes publikációs lista (kivéve tanári munkakör) 

 Az alábbi végzettségeket igazoló dokumentumok másolata: 
- egyetemi végzettség 
- PhD végzettséget igazoló dokumentumok másolata 
- egyéb végzettségek 

 Arról szóló nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglalt 
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul 

 Nyilatkozat előadástartás képességéről idegen nyelven (kivéve 
tanári munkakör) 

 Személyi adatlap (letölthető: 
http://www.uniduna.hu/hirek/allashirdetesek) 

 Hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyag tárolásáról 

 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (amennyiben a 
pályázatot benyújtó személy nem az Egyetem dolgozója) 

 A korábbi munkaviszonyokat igazoló dokumentumok (amennyiben a 
pályázatot benyújtó személy nem az Egyetem dolgozója) 

 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 munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2019. szeptember 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 18. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt HR és Jogi Iroda 
nyújt, a (25) 551-196 és (25) 551-198 -os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

 Postai úton, a pályázatnak a Dunaújvárosi Egyetem címére 
történő megküldésével (2400 Dunaújváros, Táncsics Mihály utca 
1/A. F ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: 00089-HR/2019 , valamint a 
munkakör megnevezését: Egyetemi docens. 

 Elektronikus úton HR és Jogi Iroda részére az allas@uniduna.hu 
E-mail címen keresztül 

 Személyesen: HR és Jogi Iroda, Fejér megye, 2400 Dunaújváros, 
Táncsics Mihály utca 1/A. F 3 408. 

  

mailto:allas@uniduna.hu


 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A benyújtott pályázatok a soron következő Szenátusi ülésen, de legkésőbb 
2019.08.31. napjáig elbírálásra kerülnek. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 31. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
http://www.uniduna.hu/hirek/allashirdetesek  

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 3. 

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