Szent István Egyetem
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Tájépítészeti és Településtervezési Kar
Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszék
egyetemi docens
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Budapest, 1118 Budapest, Villányi út 29-43.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Oktatás a Tájrehabilitáció, Tájvédelem, Környezetvédelem, Környezeti nevelés, Tavak,
vízpartok rendezésének és ökológiai rehabilitációjának aktuális kérdései, Diplomatervezés
tárgyakban; Az oktatott diszciplinák fejlesztése, tantárgyi programjainak kidolgozása; A
vízhálózati elemek tájrehabilitációja ökológaiai háttére kutatás vezetése; Részvétel a tanszék
kutatási és tervezési programjaiban, pályázatos kutatási és tervezési témák vezetése; Aktív
részvétel az oktatáshoz kapcsolódó szervezési feladatokban; Aktív részvétel a tanszék
nemzetközi kapcsolatainak szervezésében, fejlesztésében, különös tekintettel a tájgondozás és
örökségvédelem témájában.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:








Egyetem, tájépítészmérnök végzettség,
tudományos fokozat (PhD)
legalább 10 éves felsőoktatási gyakorlat
széleskörű hazai és nemzetközi kapcsolatok
angol nyelv ismerete, képesség idegen nyelvű előadás, szeminárium
megtartására
az érintett alkalmas legyen a hallgatók, a doktori képzésben részt vevők, a
tanársegédek tanulmányi, tudományos, illetve művészi munkájának vezetésére
az érintett által művelt tudományterületnek, illetve az általa oktatott
diszciplínának nemzetközi szintű ismerete és ennek egyetemi szinten történő
előadására való képesség, amelyet a jelölt az érintett karon nyilvánosan






meghirdetett, bíráló bizottság jelenlétében tartott magyar és idegen nyelvű
előadáson is bizonyít, azzal, hogy habilitált jelöltnél ettől el kell tekinteni
az érintett önállóan vagy társszerzővel megírt jegyzetek, tudományos
tevékenységét dokumentáló hazai publikációk, önálló vagy társszerzővel megírt
idegen nyelvű publikáció, hazai nemzetközi vagy külföldi tudományos
konferencián tartott előadás szerzője legyen
cselekvőképesség, büntetlen előélet
magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és
tartózkodás jogával rendelkező, ill. bevándorolt vagy letelepedett személy

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 további idegen nyelv igazolt ismerete
 tájrehabilitációs szakterületen szerzett kutatási háttér
 tájvédelmi és élővilágvédelmi szakértői jogosultság
 több tudományterületi alapozottság
 publikációs tevékenység a főbb tantárgycsoportokhoz kapcsolódóan
 legalább 5 éves tervezői tapasztalat a vízrehabilitációs munkákhoz kötődően
 ha az érintett habilitációval rendelkezik
Elvárt kompetenciák:







tananyagfejlesztésben és oktatásban való jártasság,
jó együttműködő készség,
jó kommunikációs készség,
tantárgycsoport vagy kutatási projekt vezetésére való alkalmasság,
széleskörű szakmai kompetenciák,
előrelátás, stratégiai gondolkodásmód,

Előnyt jelentő kompetenciák:




hallgatói teammunka és/vagy tudományos kutatói munka szervezésében és
vezetésében való jártasság
proaktivitás a szakterületet érintő partnerségi együttműködések terén
szakterület népszerűsítő tevékenység

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:












A pályázó szakmai, tudományos tevékenységét tartalmazó részletes önéletrajz,
Iskolai végzettséget, szakképzettségeket, tudományos fokozatot, idegen nyelv
ismeretét, habilitációt tanúsító oklevelek és bizonyítványok kicsinyített másolata
A szakirodalmi tevékenység és a konferenciákon megtartott előadások jegyzéke
Publikációs tevékenység jegyzéke (amennyiben nem kívánja csatolni, tegye
hozzáférhetővé a publikációkra vonatkozó adatok megismerését a Magyar
Tudományos Művek Tárában (MTMT)
Tudományos tevékenységről szóló adatlap
Személyi adatlapot (a pályázati anyagtól elkülönítetten, 1 példányban)
Publikációs tevékenység jegyzéke (amennyiben nem kívánja csatolni, tegye
hozzáférhetővé a publikációkra vonatkozó adatok megismerését a Magyar
Tudományos Művek Tárában (MTMT)
Hazai és külföldi referenciák másolata

Az idegennyelvtudást meghallgatáson kell bizonyítani, nyilatkozatot kell adni
arról, hogy a pályázó melyik idegen nyelvből vállalja azt, és, az idegen nyelvű
előadás témáját és témavázlatot is be kell kérni
Magyar nyelvű nyilvános bemutatkozó előadás témáját és témavázlatát







Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a
bizonyítvány megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata. A büntetlen
előéletre és a foglalkoztatási eltiltás hiányára vonatkozó feltételt nem kell
igazolni, ha a kizáró ok hiányát a felsőoktatási intézménnyel fennállt korábbi
megbízási vagy foglalkoztatási jogviszonyára tekintettel a foglalkoztatni kívánt
személy már igazolta, és a korábbi jogviszony megszűnés óta legfeljebb hat
hónap telt el
A pályázó nyilatkozatát arról, hogy az eljárásban résztvevők a pályázati anyagba
betekinthetnek és a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
A pályázó nyilatkozatát arról, hogy vállalja, hogy az eljárás során
összeférhetetlenségi nyilatkozatot tesz
Minden olyan okiratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából
fontosnak tart

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2017. április 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 26.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Illyés Zsuzsanna, tanszékvezető
nyújt, a 06-1/305-7510 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Szent István Egyetem címére történő megküldésével
(1118 Budapest, Villányi út 29-43. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: TKDH/354/2016., valamint a
munkakör megnevezését: egyetemi docens.
és
 Elektronikus úton Friedné Bartl Erika személyügyi munkatárs részére a
bci.human@szie.hu E-mail címen keresztül
vagy
 Személyesen: Budai Campus Igazgatóság Gazdasági Iroda Humánerőforrás
Csoport, Budapest, 1118 Budapest, Villányi út 29-43. K. épület II. em.
Gazdasági Iroda.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
SZIE Foglalkoztatási és Követelményrendszere szerint.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 NKI, SZIE honlapja - 2017. február 19.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A papíralapú pályázatnak a SZIE Rektorának címezve kell a benyújtási határidőig beérkeznie
a Humánerőforrás Csoport részére bekötött vagy befűzött formában, tartalomjegyzék szerinti
összeállításban, 5 eredeti példányban (személyes benyújtás esetén munkaidőben). A pályázat

benyújtásával egyidejűleg a pályázati anyagot- (Word formátumban és egy fájlban), a
végzettséget igazoló okleveleket és az erkölcsi bizonyítványt (PDF-ben)- elektronikusan is meg
kell küldeni. A pályázathoz szükséges nyomtatványok, illetve az összeállítással és benyújtással
kapcsolatos információk a fenti e-mailcímen, illetve Friedné Bartl Erikától a 06-1/305-7331-es
telefonszámon kérhetők.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szie.hu honlapon szerezhet.

