
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  
                         

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

pályázatot hirdet 

Villamosmérnöki és Informatikai Kar  
 

oktatási dékánhelyettes  

beosztás ellátására.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  

                         
Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A vezetői megbízás időtartama: 
 

A vezetői megbízás határozott időre, 3 évig szól.  

A munkavégzés helye: 

Budapest, 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2. Q épület  

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

A dékán munkájának segítése a Kar oktatási feladatainak ellátásában.  

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. 

évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Egyetem Szervezeti és Működési Rendje, valamint 

Humánpolitikai Szabályzata vonatkozó rendelkezései, illetve az Egyetem mindenkori belső 

szabályozásai, rendelkezései az irányadók.  

                         
Pályázati feltételek: 



�         Egyetem, tudományos fokozat,  

�         a kari oktatási tevékenység szervezésével és irányításával kapcsolatos feladatok 

ellátásához szükséges ismeretek, tapasztalatok, képességek és készségek  

�         a Kar profiljába eső, többéves felsőoktatási oktatói gyakorlat  

�         A dékánhelyettesi kinevezés feltétele az egyetemmel létesítendő vagy meglévő 

teljes munkaidős egyetemi tanári, egyetemi docensi munkaviszony.  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

�         A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó munkahelyének megnevezését, 

beosztását, munkaköri besorolását.  

�         A Kar oktatási dékánhelyettesi feladatainak ellátására, fejlesztésére vonatkozó 

programja (a vezetői feladatokkal kapcsolatos terveit és azok megvalósítására 

vonatkozó elképzeléseit), továbbá annak ismertetését, hogy a megbízatást miért 

akarja elnyerni (motivációját).  

�         A pályázathoz mellékelni kell:  

�         részletes szakmai önéletrajzot, (eddigi szakmai, vezetői, tudományos és oktató 

munkájának ismertetését, hazai és nemzetközi tudományos, illetőleg szakmai 

szervezetekben végzett tevékenységét), végzettségének, tudományos fokozatának, 

valamint idegen nyelv ismeretének megjelölését  

�         minden olyan (ok)iratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából 

fontosnak tart  

�         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, illetve hogy a pályázati anyagában foglalt személyes 

adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul  

�         nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát, személyes 

adatait - az egyetemi intranet útján - a Kar polgárai harmadik személyként 

megismerhetik  

�         nyilatkozatot arról, hogy nem áll fenn összeférhetetlenségi ok, illetve a pályázat 

elnyerése esetén a fennállás megszűntetéséről  

�         nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elnyerése esetén a vezetői megbízással járó 

vagyonnyilatkozat- tételi kötelezettségének - a megbízás kiadása előtt - eleget tesz  

�         nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázatot kiíró, vagy annak 

megbízottja(i) személyesen meghallgathatja/meghallgathatják  

A beosztás betölthetőségének időpontja: 

A beosztás legkorábban 2016. augusztus 1. napjától tölthető be.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. június 14.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Azary Orsolya nyújt, a +36 1 463-

1503 -os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  
�         Elektronikus úton Azary Orsolya részére a orsolya@vik-dh.bme.hu E-mail címen 

keresztül  



�         Személyesen: Villamosmérnöki és Informatikai Kar Dékáni Hivatala, Budapest, 

1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2. Q épület B szárny mfsz 17.  

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázatok véleményezése, valamint a megbízás kiadása a Budapesti Műszaki és 

Gazdaságtudományi Egyetem Humánpolitikai Szabályzatában foglalt rend szerint történik.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. június 30.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
�         Villamosmérnöki és Informatikai Kar honlapja 

�         www.bme.hu 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  

A pályázattal kapcsolatos egyetemi szabályok a BME honlapján megtekinthetők. 

Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, az Egyetem honlapján 

közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.  

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:  

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.  

  
 


