
 

Angoltanár - Mérnökinformatikus szak 

Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar 

 

A kar az európai felsőoktatási térben versenyképes, a hazai informatikai képzés terén kiemelkedő színvonalú 

alap-, mester-, illetve doktori képzést nyújt tehetséges hazai és külföldi hallgatóinak, nagy szakmai múlttal, 

kiváló infrastruktúrával. 

Főbb feladatok, munkák:  

Az egyetemen betölthető tanári állás: 

  

Mérnökinformatikus és üzemmérnök-informatikus hallgatók angol szaknyelvi oktatása. 

Az álláshoz tartozó elvárások, lényeges feladatok:  

 megbízhatóság, következetesség, jó csapatszellem, alapos szakmai tudás, magas szintű célnyelv isme-

ret, 

 ellátja a tantervben meghatározott kötelezőnyelvi órák megtartását, szükség és lehetőség szerint tart 

fakultatív nyelvi órákat, konzultációkat, 

 vizsgáztatja a hallgatókat, 

 tevékenyen részt vesz oktatási anyagok, tematikák készítésében, korszerűsítésében, intézményi nyelvi 

vizsga feladatsorok kidolgozásában, karbantartásában, 

 szakmai, oktatás-módszertani ismereteit állandóan bővíti,  

 részt vesz továbbképzéseken, az Egyetem közéletében, a szervezeti egységre háruló feladatok teljesí-

tésében, az intézetek szakmai kapcsolatainak építésében, gondozásában, 

 törekszik szakmai, módszertani tapasztalatainak publikálására, konferenciákon előadás megtartására, 

tudományos fokozat elérésére, 

 kapcsolatot tart az intézetek szaktanáraival, 

 segít feltárni a hallgatók külföldi nyelvtanulási lehetőségeit, ezekről tájékoztatja őket. 

Amit kínálunk:  

Rendkívül jó, fiatalos, lendületes, kreatív csapat, sok egyedi innovációval és egyéni fejlődési lehetőséggel. 

Állás, munka területe(i): 

 Oktatás, Kutatás, Tudomány 
 Tanár, Pedagógus 

Szükséges tapasztalat: 

 minimum 5 év szakmai és/vagy oktatási tapasztalat 



Egyéb feltételek (csak felvétel esetén): 

 büntetlen előélet, illetve nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya 

alatt 

Szükséges végzettség: 

 Egyetem 

Szükséges nyelvtudás: 

 Angol (Felsőfok/tárgyalóképes szint) 

Foglalkoztatás jellege: 

 Teljes munkaidő 

Munkavégzés helye: 

1034 Budapest, Bécsi út 96/B 

Jelentkezés módja:  

 szakmai önéletrajz, diplomamásolatok, motivációs levél,  

 érvényes erkölcsi bizonyítvány (csak felvétel esetén). 

 az e-mail tárgyában, kérjük feltüntetni a betöltendő pozíció megnevezését „Angoltanár – Mérnök-

informatikus szak” és az álláshirdetés azonosítószámát  is : OE-RH, 850, 2021 

A munkakör betöltésének időpontja: 

 a munkakör legkorábban 2021. szeptember 15. napjától tölthető be. 

Az önéletrajzok és a szükséges iratok benyújtásának határideje: 

 2021. szeptember 7. 

A benyújtás módja: 

 elektronikus úton a hr@uni-obuda.hu e-mail címen keresztül 

Az elbírálás határideje: 

 2021.szeptember 13. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információ az Óbudai Egyetem honlapján: 

www.uni-obuda.hu szerezhető. 
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http://www.uni-obuda.hu/

