
 

Kutatási Dékánhelyettes 

Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar 

 

A munkakörhöz tartozó elvárások, lényeges feladatok:  

• Ismerje meg és támogassa a KVK Dékán szakmai és kutatási programját.  

• Magas szinten legyen képes képviselni a Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kart a kö-

vetkező pontokban: 

o Kapcsolattartás Ipari Partnerekkel; 

o Hazai és nemzetközi konferenciák szervezése, vezetése és koordinálása; 

o Kutatócsoportok, Tanszékek szakmai feladatainak összehangolása; 

o A Kar publikációs tevékenységeinek koordinálása, összehangolása 

Munka területe: 

• oktatói 

Elvárt végzettség: 

• a kar oktatási profiljának megfelelő villamosmérnöki mesterfokozattal és szakkép-

zettséggel, egyetemi tanári vagy egyetemi docensi kinevezéssel, valamint habilitáci-

óval rendelkezzen. 

Elvárt tudományos fokozat: 

• habilitált doktor 

Elvárt nyelvtudás: 

• angol középfok – telekommunikációs szakmai szint 

Elvárt tapasztalat: 

• legalább 10 év vezető oktatói tapasztalat; 

• villamosmérnöki szakterületen végzett K+F tevékenységek és kutatómunkák 

Elvárt számítógépes ismeretek: 



• számítógépes ismeretek, készség szinten MS-Word, Excel, MS-Teams; 

• MATLAB programozás ismeretek („.m” - forrásszintű); 

• Villamosmérnöki CAD ismeretek; 

• Beágyazott vezérlők programozási ismerete (assembly szintű); 

• MS-Windows és Linux operációs rendszer ismeretek. 

Elvárt kompetenciák: 

• Jó személyes és kommunikációs kompetenciák, hallgatói szinten TDK, szakdolgozat 

és diplomaterv konzultáció terén; 

• Kutató csoport vezetése, K+F feladatok szakmai összefogása; 

• Jó előadói készség 

Előnyt jelentő tapasztalat: 

• Digitális Jelfeldolgozás ismeretek (direkt struktúrájú és hullámdigitális algoritmus 

tervezési módszerek ismerete); 

• Csomagkapcsolt hálózati protokollok ismerete; 

• Tapasztalat K+F tevékenységek vonatkozásában. 

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: 

• határozott időre szóló munkakör bővítés 3 évre 

Munkavégzés helye: 

1084 Budapest, Tavaszmező u. Óbudai Egyetem telephelye 

Pályázathoz csatolandó dokumentumok:  

• részletes szakmai önéletrajz, 

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

veleket, bizonyítványokat, 

• 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, 



• A vezetői beosztásban ellátandó feladatokkal kapcsolatos elképzelések, tervek (min. 

1 oldal terjedelem) 

A munkakör betöltésének várható időpontja: 

• 2023. február 1. 

Az önéletrajzok és a szükséges iratok benyújtásának határideje: 

• 2022. január 11. 

A benyújtás módja: 

• elektronikus úton a hr@uni-obuda.hu e-mail címen keresztül, az e-mail tárgyában, kér-

jük feltüntetni a betöltendő pozíció megnevezését „Kutatási Dékánhelyettes” és az 

álláspályázat azonosítószámát is: OE-KVK,1974,2022 

• A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Juhász Ágota vagy Szabadi 

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

Az elbírálás várható határideje: 

• 2023. január 30. 

A pályázat benyújtásával a pályázó hozzájárul, hogy az egyetem Szervezeti és Mű-

ködési Szabályzata szerint a munkaviszony létesítésével kapcsolatban vélemé-

nyezési joggal rendelkező testületek tagjai betekinthetnek pályázati anyagába, 

továbbá a döntés eredménye nyilvánosságra hozható. 

A kiválasztási eljárásra vonatkozó adatkezelési tájékoztató az alábbi link alatt 

megismerhető: 

https://uni-obuda.hu/wp-content/uploads/2022/01/Obudai_Egyetem_Nyilatko-

zat_szemelyes_adatok_kezeleserol_allaspalyazatokhoz_220103.pdf 

A munkáltatóval kapcsolatban további információ az Óbudai Egyetem honlapján: 

www.uni-obuda.hu szerezhető. 
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