A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM
VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KARA
pályázatot hirdet a
Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszékre
két teljes munkaidős egyetemi docensi munkakör betöltésére.
1. A kinevezendő docens feladata: A Tanszék kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének
támogatása, különösen az kvantuminformatika és kvantumkommunikáció területeken, ezen területek
mérnöki szemléletű megközelítésével. A pályázó feladata továbbá a kvantumtechnológia
űrkörnyezetben történő alkalmazási lehetőségeinek vizsgálata, matematikai modellek, illetve
egyetemen belüli együttműködések keretében megvalósuló kísérletek segítségével.
Oktatási területen a pályázó feladata a fenti kutatási feladatokhoz illeszkedő tárgyak oktatása, valamint
a Tanszék kvantuminformatikával illetve mobilkommunikációval kapcsolatos BProf, BSc és MSc
tárgyaiban, specializációiban való közreműködés, mely magában foglalja előadások tartását, tantermiés laborgyakorlatok vezetését, szakdolgozat és diplomaterv projektek konzultálását, TDK-munkák
illetve doktoranduszi témák témavezetését, illetve a fentiekhez kapcsolódó oktatás-fejlesztési és szervezési feladatok ellátását. A pályázó feladata továbbá a Tanszék tehetséggondozó programjaiban
való részvétel, a programok aktív támogatása. A pályázó feladata továbbá a tanszék hazai és
nemzetközi kapcsolatainak erősítése kvantumkommunikációs területen.
Pályázati feltételek: A meghirdetendő docensi állásra jelentkezőtől a kvantuminformatika és
kvantumkommunikáció szakterületeken mutatott jártasságot, és kiemelkedő ismereteket várunk el.
Pályázhatnak okleveles mérnök-informatikus vagy villamosmérnöki végzettséggel, PhD fokozattal,
hosszabb idejű egyetemi oktatási és kutatási gyakorlattal, rangos tudományos elismertséggel, továbbá
folyamatos publikációs tevékenységgel rendelkezők. Követelmény az angol nyelv előadói szintű
ismerete, más európai nyelvek ismerete természetesen előnyt jelent.
2. A kinevezendő docens feladata: A Tanszék kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének
támogatása, különösen az IT biztonság és a személyes adatok védelme (privacy) területeken, ezen
területek közgazdasági (economics) szemléletű megközelítésével, valamint játékelméleti modellek
alkalmazásával. A pályázó feladata továbbá a gépi tanulás, a mesterséges intelligencia, és az IT
biztonság, privacy területek metszetébe eső problémák vizsgálatában való közreműködés, különösen a
matematikai modell-alkotás és az analízis feladatokban.
Oktatási területen a pályázó feladata a fenti kutatási feladatokhoz illeszkedő tárgyak oktatása, valamint
a Tanszék IT biztonsággal kapcsolatos BProf, BSc és MSc tárgyaiban, specializációiban való
közreműködés, mely magában foglalja előadások tartását, tantermi és labor-gyakorlatok vezetését,
szemeszter, szakdolgozat és diplomaterv projektek konzultálását, illetve a fentiekhez kapcsolódó
oktatás-fejlesztési és -szervezési feladatok ellátását. A pályázó feladata továbbá a Tanszék
tehetséggondozó programjaiban való részvétel, a programok aktív támogatása.
Pályázati feltételek: A meghirdetendő docensi állásra jelentkezőtől az IT biztonság, az adatvédelem
(privacy), a közgazdasági modellalkotás, a játékelmélet, valamint a kommunikációs hálózatok
szakterületeken mutatott jártasságot, és kiemelkedő ismereteket várunk el. Pályázhatnak okleveles
mérnök-informatikus vagy villamosmérnöki végzettséggel, PhD fokozattal, hosszabb idejű egyetemi
oktatási és kutatási gyakorlattal, rangos tudományos elismertséggel, továbbá folyamatos publikációs
tevékenységgel rendelkezők. Követelmény az angol nyelv előadói szintű ismerete, más európai
nyelvek ismerete természetesen előnyt jelent.
A kinevezés feltételei, a pályázóval szemben támasztott követelmények:
(1) Egyetemi docenssé nevezhető ki, aki
a) MA/MSc vagy azzal egyenértékű végzettséggel, doktori fokozattal rendelkezik,
b) oktató és tudományos, illetve szakmai tevékenységével igazolta, hogy alkalmas a hallgatók,
a doktori képzésben részt vevők, a tanársegédek tanulmányi, tudományos, illetve szakmai
munkájának vezetésére,
c) idegen nyelven is képes előadás tartására,
d) megfelelő publikációs tevékenységet végez, idegen nyelven is,

e) rendszeres szakmai közéleti tevékenységet folytat,
f) széleskörű hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerrel, valamint szakmai közéleti
elismertséggel rendelkezik.
A pályázóknak továbbá meg kell felelniük az álláshelyre kiírt speciális követelményeknek.
A kinevezésére és javadalmazásra a jogszabályok közül a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény, a felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, e törvények végrehajtásáról
rendelkező 355/2008. (XII. 31.) Korm. rendelettel módosított 53/2006.(III.14.) Korm. rendelet
megfelelő rendelkezései, valamint az Egyetem Szervezeti Felépítés és Működési Rendje és
Humánpolitikai Szabályzata vonatkozó rendelkezései, illetve az Egyetem mindenkori belső
szabályozásai az irányadóak.
Az egyetemi docensi munkakörbe történő kinevezés során határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszony létesül, ill. - az Egyetem közalkalmazottja esetében - a korábbi kinevezés módosul.
A pályázó pályázatában hitelt érdemlően mutassa be, hogy teljesíti a kinevezéshez előírt feltételeket.
A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá a pályázó
- munkahelyének megnevezését, beosztását,
- tudományos fokozatát, kitüntetését, idegennyelv-tudását,
- szakmai, illetőleg oktatói, tudományos vagy művészeti munkáját és annak eredményeit,
- jelentősebb tanulmányútjait,
- oktató-nevelő és tudományos (művészi) munkájára vonatkozó jövőbeni terveit.
A pályázathoz mellékelni kell:
- részletes szakmai önéletrajzot,
- a tudományos munkák publikációs jegyzékét,
- az egyetemi szintű végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást
tanúsító okiratok, továbbá jogszabályban vagy a pályázatban előírt további követelmények
igazolására vonatkozó okiratok hitelesített másolatát,
- a pályázónak nem szükséges benyújtania a pályázathoz előírt iratok, igazolások közül azokat,
amelyek az Egyetemhez már korábban benyújtásra kerültek, azok fellelhetőek és érvényesnek
tekinthetőek,
- az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló pályázó esetén 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.
A kinevezésre, ill. kinevezés-módosításra - az Egyetem Humánpolitikai Szabályzatában foglalt eljárás
alapján –2020. március 1-i hatállyal kerül sor.
A pályázatok benyújtásának határideje 2019. december 16.
A pályázatok elbírálási határideje: 2020. február 19.
A pályázattal kapcsolatos további információt Azary Orsolya ad.
(Telefon: 463-1503, e-mail: orsolya@vik-dh.bme.hu)
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másolati példányban, ahol az Egyetem belső szabályzatai és egyéb szabályozásai megtekinthetők.
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