
 

Tanársegéd 

Óbudai Egyetem – Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar  

Műszertechnikai és Automatizálási Intézet 

 

A munkakörhöz tartozó elvárások, lényeges feladatok:  
 Előadások és laboratóriumi gyakorlatok tartása magyar és angol nyelven Elekt-

ronika, Műszertechnika, Beágyazott rendszerek tárgyakból.  

 Részvétel a tantárgyak tananyagainak tartalmi fejlesztésében.   

 A doktori iskolával kapcsolatos kutatási tevékenység folyamatos végzése.  

 Folyamatos kapcsolattartás az ipari partnerekkel. 

 

Állás, munka területe: 
 oktatói 

 

Elvárt végzettség: 
 egyetemi végzettség, villamosmérnök 

 megkezdett PhD tanulmányok műszaki / villamosmérnöki tudományterületen  

 

Elvárt nyelvtudás: 
 angol középfok 

 

Elvárt tapasztalat, kompetenciák: 
 MS Office ismeret 

 Elektronikai tervezésben való tapasztalat 

 Beágyazott rendszerek fejlesztésében szerzett tapasztalat 

 Hallgatóközpontúság 

 IoT rendszerek ismerete, használata, programozása 

 Mesterséges intelligencia alkalmazásával kapcsolatos érdeklődés 

 

 

Előnyt jelentő végzettség: 
 PhD végzettség megléte műszaki / villamosmérnöki tudományterületen 



 Egyéb feltételek: 
 a pályázó feleljen meg a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény-

ben, illetve az Egyetem foglalkoztatási követelményrendszerében, valamint 

ezen munkakörök betöltésével kapcsolatos eljárások rendje szabályzatban rög-

zített követelményeknek, 

 büntetlen előélet, illetve nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozta-

tástól eltiltás hatálya alatt, 

 magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tar-

tózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy 

 

Foglalkoztatás jellege: 
 határozatlan, 

 teljes munkaidő 

 

Munkavégzés helye: 
 1084 Budapest, Tavaszmező utca 17. 

 

A pályázathoz csatolandó dokumentumok:  
 részletes szakmai önéletrajz, 

 végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást és tudományos fokozatot igazoló 

oklevelek, bizonyítványok 

 nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagába az egyetem Szervezeti és Működési 

Szabályzata szerint a munkaviszony létesítésével kapcsolatban véleményezési 

joggal rendelkező bizottságok és testületek betekinthetnek, valamint arról, 

hogy a döntés eredménye a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. tör-

vénynek megfelelően az egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában meg-

határozottak szerint nyilvánosságra hozható, 

 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazo-

lására, valamint nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt, 

vagy a hatósági erkölcsi bizonyítvány hiányában az igénylést alátámasztó igazo-

lás másolata, 

 publikációk, tudományos munkák MTMT szerinti jegyzéke és táblázata, 

 Doktori Iskola hallgatói jogviszony igazolása. (folyamatban levő képzés esetén), 

 az e-mail tárgyában, kérjük feltüntetni a betöltendő pozíció megnevezését      

„Tanársegéd” és az álláshirdetés azonosítószámát is: OE-KVK,1204,2021 

 

A munkakör betöltésének időpontja: 
 2022. február 01. 

 

Az önéletrajzok és a szükséges iratok benyújtásának határideje: 
 2021. november 18. 

 

 



A benyújtás módja: 
 elektronikus úton a hr@uni-obuda.hu e-mail címen keresztül 

 A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Juhász Ágota vagy Sza-

badi Erika nyújt, a +361-666-5727-es telefonszámon 

 

Az elbírálás határideje: 
 2021. január 31. 

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információ az Óbudai Egyetem hon-

lapján: www.uni-obuda.hu szerezhető. 

mailto:hr@uni-obuda.hu
http://www.uni-obuda.hu/

