Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
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A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Budapest, 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A pályázó feladata főként az Építőanyagok és Magasépítés Tanszék építőanyagokkal
kapcsolatos oktatási területeihez kapcsolódik. Vezető szerepet vállaljon a katasztrófavédelem
– azon belül is elsősorban a tűzállóság és tűz elleni védelem – építőmérnöki vonatkozásainak
oktatásában és kutatásában. Kiemelkedő szerepet töltsön be a tanszéki tudományos munka
szervezésében (beleértve hallgatók és doktoranduszok munkájának irányítását), valamint
hazai és nemzetközi együttműködések, ill. pályázatok lebonyolítását. Törekedjen a habilitáció
rövid időn belüli megszerzésére. Alkalmasnak kell lennie oktatás-fejlesztési feladatok
megoldására, hazai és nemzetközi szakmai bizottságok (pl. oktatás, szabványosítás)
munkájában való részvételre. Rendszeresen publikálnia kell magyar és angol nyelvű lektorált
folyóiratokban. Vegyen részt a hallgatók TDK-dolgozatainak, BSc, valamint MSc
diplomamunkáinak konzultálásában, koordinálásában, bírálatában.
Illetmény és juttatások:

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



Egyetem,
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 és a Kari Szervezeti és Működési Szabályzat 5. számú melléklete
tartalmazza.
 Előadó- és tárgyalóképes angol nyelvtudás

A pályázó pályázatában hitelt érdemlően mutassa be, hogy teljesíti a
kinevezéshez előírt feltételeket.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 Egyetem, építőmérnök,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:


















A pályázatnak tartalmaznia kell:
munkahelyének megnevezését
beosztását
tudományos fokozatát, kitüntetését, idegennyelv-tudását
szakmai, illetve oktatói, tudományos vagy művészeti munkáját és annak
eredményeit
jelentősebb tanulmányútjait
a BME számára bevételt szerzős tevékenységét (nem egyetemi közalkalmazott külső pályázónál: e vonatkozású elképzeléseit, illetve az elmúlt három éven belüli
hasonló tevékenységeit)
oktató-nevelő és tudományos munkájára vonatkozó jövőbeni terveit
A pályázathoz mellékelni kell:
részletes szakmai önéletrajzot
tudományos 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



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 2017. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Dunai László dékán nyújt, a +36
1 463-3533 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Elektronikus úton Kónya Éva hivatalvezető részére a konya.eva@epito.bme.hu
E-mail címen keresztül
 Személyesen: Építőmérnöki Kar Dékáni Hivatala, Budapest, 1111 Budapest,
Műegyetem rakpart 3. K épület 1. emelet 28.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A BME Humánpolitikai Szabályzatában, valamint az Építőmérnöki Kar Szervezeti és
Működési Szabályzatának 5. sz. mellékletében foglaltak szerint.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 www.bme.hu
 BME Építőmérnöki Kar honlapja
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, az Egyetem honlapján
közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.

