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A munkakörhöz tartozó elvárások, lényeges feladatok:  

• laborgyakorlatok tartása az intézet által gondozott tantárgyak oktatásában (informa-

tikai biztonság, operációs rendszerek, számítógép hálózatok, big data technológiák 

területei közül legalább kettőben) 

• kutatási tevékenység folytatása 

• tananyagfejlesztés 

• hajlandóságot mutasson a doktori iskola elkezdésére 

Munka területe: 

• oktatói 

Elvárt végzettség: 

• felsőfokú szakirányú egyetemi végzettség  

Elvárt tudományos fokozat: 

• PhD képzés megkezdése vagy PhD képzésen szerzett abszolutórium 

Elvárt nyelvtudás: 

• angol középfokú nyelvvizsga 

Elvárt számítógépes ismeretek: 

• informatikai rendszerek ismerete 

Elvárt kompetenciák: 

• jó előadó- és íráskészség 

 



Egyéb feltételek: 

• A pályázó feleljen meg a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, 

illetve az Egyetem Foglalkoztatási Követelményrendszerében rögzített követelmé-

nyeknek. 

• büntetlen előélet, illetve nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól 

eltiltás hatálya alatt 

• Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózko-

dás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy. 

Foglalkoztatás jellege: 

• határozatlan teljes munkaidő 

Munkavégzés helye: 

1034 Budapest Bécsi út 96/b 

Pályázathoz csatolandó dokumentumok:  

• részletes szakmai önéletrajz, 

• végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást és tudományos fokozatot igazoló okle-

veleket, bizonyítványokat, 

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

bályzata 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. törvénynek megfelelően 

az egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározottak szerint nyilvá-

nosságra hozható, 

• 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, 

valamint nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt, vagy a ha-

tósági erkölcsi bizonyítvány hiányában az igénylést alátámasztó igazolás másolata, 

• publikációk, tudományos munkák MTMT szerinti jegyzéke és táblázata, 

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

data/Informatikai biztonság oktató / tanársegéd” és az álláspályázat azonosítószá-

mát is: ÓE-NIK 1348/2022 

A munkakör betöltésének várható időpontja: 

• elbírálást követően azonnal 

Az önéletrajzok és a szükséges iratok benyújtásának határideje: 

• 2022. november 24. 

 

 



A benyújtás módja: 

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

• A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Juhász Ágota vagy Szabadi 

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

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információ az Óbudai Egyetem honlapján: 

www.uni-obuda.hu szerezhető. 
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