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Megtekintés

Eötvös Loránd Tudományegyetem
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Eötvös Loránd Tudományegyetem
IK, Egyetemi-Vállalati Együttműködési Intézet, Adattudományi és
Adattechnológiai Tanszék

tanszékvezető
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 3 év-ig szól.
A munkavégzés helye:
Budapest, 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
• A tanszék vezetőjének feladata a tanszék oktatási, kutatási, pályázati és diákköri
tevékenységének irányítása. A tanszéket a DT AG támogatja, melynek innovációs és
kutatói hálózatával szoros együttműködésben fog dolgozni, beleértve a Magyar
Telekom hazai telekommunikációs szolgáltatót és a TUB-t. • Nemzetközileg releváns és
versenyképes kutatási program bemutatása, mely megfelel a kitűzött üzleti
követelményeknek és problémáknak a következő területekről - alkalmazás-orientált és
alapkutatás az adattudományok és adattechnológiák területén, mely felhasználja a
statisztika és a számítás tudomány módszereit és módszertanait, beleértve meglévő
algoritmusok felhasználását és újak fejlesztését az adatbányászat, gépi tanulás és adat
vizualizáció területén. Új és innovatív platformok, architektúrák, programozási nyelvek
és APIk definiálása és fejlesztése. • Hozzájárul a Kar általános kutatási aktivitásaihoz,
működési és stratégiai szinten • Alkalmazottak és erőforrások megfelelő tervezése ás
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szervezése tanszéki szinten • Jelentős kutatási pályázatok tervezése és előkészítése •
Posztgraduális/PhD hallgatók hatékony oktatásának, témavezetésének és
értékelésének megszervezése, előkészítése és ebben való részvétel. • Részvétel –
ahol lehetséges vezető szereppel – oktatási anyagok és oktatási módszerek
kidolgozásában, hallgatók bevonása a tanszéken folyó kutatásokba, ezzel szinergiát
hozva létre a kutatás és oktatás között.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

PhD, releváns PhD fokozat (Computer Science),
angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű
nyelvtudás
legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat
a jelöltnek a pozíció betöltéséhez az Informatikai Kar egyetemi docensi
követelményeinek meg kell felelnie
egyetemi oktatási tapasztalat
valós tapasztalat Big Data és komplex rendszerek vizsgálata területén
a jelöltnek kiemelkedő tudományos kutatásokkal kell rendelkeznie az
adattudományok területén, melyet a kutatásaihoz kapcsolódó rangos peerreviewed nemzetközi folyóiratokban megjelent publikációival (journals and/or
books) igazol, ezzel demonstrálva kiváló kutatói profilját
a jelöltnek ipari kutatási projektekben és PhD hallgatók témavezetésében
szerzett tapasztalattal is rendelkeznie kell
a vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg
közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető
büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
•
•
•
•
•
•
•

szakmai önéletrajz
végzettséget, tudományos fokozatot, nyelvismeretet igazoló okiratok,
bizonyítványok másolata
publikációs jegyzék (az IK szabályzata szerint megkövetelt formában)
a pályázó vezetői munkatervét, a kutatási érdeklődés és oktatási célok
bemutatása
idézettségi jegyzéket, amely a pályázó saját megítélése szerint a pályázat
elbírálásánál figyelembe veendő lehet
írásos beleegyezést arról, hogy a pályázati anyagba a bíráló grémiumok tagjai
betekinthetnek
belső pályázó esetén szükséges az ELTE Rektori Kabinet igazolása a
Stratégiai Adatbázis frissítéséről és validálásáról
nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggő kezeléshez „Nyilatkozat álláspályázat elbírálásához” –
nyomtatvány az https://www.elte.hu/allaspalyazatok oldalról tölthető le
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sikeres pályázat esetén, amennyiben felvételt nyert, 3 hónapnál nem régebbi
erkölcsi bizonyítvány (belső pályázó esetén nem szükséges)

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. október 15.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Elektronikus úton Informatikai Kar részére a dekan@inf.elte.hu E-mail címen
keresztül
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A jelentkezést egy ZIP tömörített fájlban küldje a dekan@inf.elte.hu email címre. A
pályázat elbírálás folyamatos, a beérkezett pályázatok sorrendjében történik.
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. október 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•

https://www.elte.hu/allaspalyazatok - 2022. július 18.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, mint álláspályázatot hirdető az álláspályázati
jelentkezés
keretében
benyújtott
személyes
adatokat
a
https://www.elte.hu/allaspalyazatok oldalon található Adatkezelési tájékoztatóban
foglaltak szerint kezeli. Az egyetem munkatársai és vezetői kizárólag munkaköri
feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, és csak az ahhoz
szükséges mértékben férhetnek hozzá, illetve kezelhetik a pályázó személyes adatait.
Az álláspályázat elbírálása során eljáró testületben esetenként külső tag is részt vehet.
A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő
jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az
Adatkezelési tájékoztatóban talál részletes tájékoztatást.
A munkáltatóval kapcsolatban
honlapon szerezhet.

további

információt

a

https://www.elte.hu/

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. július 18.
A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a
munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért
a pályázatot kiíró szerv felel.

Nyomtatás
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