
 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora 

a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. tv. 29. § (1) bekezdése alapján 

 
pályázatot hirdet a 

 

Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar 

Katonai Üzemeltető Intézet 

Elektronikai Hadviselés Tanszék 

 

egyetemi docensi 
 

munkakör betöltésére. 

 

 

A munkaviszony időtartama: határozatlan idejű jogviszony  

 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 

 
A munkavégzés helye: a Nemzeti Közszolgálati Egyetem székhelye és telephelyei 

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 

 a tanszéken oktatott információs műveleti tantárgyak speciális részterületeinek 

ismerete (transz-atlanti együttműködés biztonságpolitikai aspektusai, NATO 

műveletek tervezésének elmélete, információs hadviselés, stratégiai 

kommunikáció megszervezése), azok magas szintű oktatása és 

tudományterületük művelése; 

 az információs hadviselés, stratégiai kommunikáció, megtévesztés 

témakörében kutatómunka folytatása; 

 aktív részvétel a tanszék tananyagfejlesztői tevékenységében; 

 a hallgatók, a doktori képzésben résztvevők, a tanársegédek tanulmányi, 

tudományos, illetve szakmai munkájának vezetése. 

 

Munkabér és juttatások: A hatályos jogszabályi előírások szerint. 

 

Pályázati feltételek, követelmények: 

 büntetlen előélet és cselekvőképesség 

 magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és 

tartózkodás jogával rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett 

személy státusza 

 egyetemi végzettség 

 doktori (PhD) vagy azzal egyenértékű tudományos fokozat 

 legalább 10 éves felsőoktatásban szerzett oktatói tapasztalat vagy habilitáció 



 hadtudomány területén végzett oktatói és kutatói tevékenységben szerzett 

tapasztalat 

 képesség idegen nyelven való előadásra, szeminárium tartására 

 szakmai publikációs tevékenység folytatása magyar és idegen nyelven 

 rendszeres szakmai közéleti tevékenység 

 széleskörű hazai és nemzetközi kapcsolatrendszer, szakmai közéleti 

elismertség 

 vállalja, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen adja le az Nftv. 26. § (3) 

bekezdése szerinti oktatói nyilatkozatát. 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 külföldi katonai felsőoktatási intézményben szerzett oktatói tapasztalat; 

 angol nyelv felsőfokú ismerete; 

 igazolt, huzamos időn át tartó tudományszervezői tevékenység a 

hadtudomány tudományág területén; 

 tapasztalat a nemzetközi kutatói, oktató és hallgatói mobilitás szervezése 

terén; 

 további világnyelv ismerete.  

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz; 

 a végzettséget és szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-

tudást tanúsító okiratok hiteles másolatai vagy a pályázati anyag 

benyújtásakor az okiratok eredetiben való bemutatása; 

 feltételek között meghatározott tapasztalatok hitelt érdemlő igazolása; 

 oktatói és tudományos munkájára vonatkozó jövőbeni célkitűzések, tervek; 

 publikációs és hivatkozási jegyzék, MTMT nyilvántartás; 

 tudományos konferenciákon megtartott előadások jegyzéke; 

 eddigi oktatási, szakmai és tudományos munkájának részletes ismertetése; 

 egyetemen kívüli pályázó esetén három hónapnál nem régebbi hatósági 

erkölcsi bizonyítvány (ha a pályázó erkölcsi bizonyítványhoz kötött 

munkakörben dolgozik, az erről szóló munkáltatói igazolás); 

 nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes 

adatainak kezeléséhez a pályázati eljárással összefüggésben hozzájárul; 

 nyilatkozat fennálló foglalkoztatási jogviszonyairól, munkavégzésre irányuló 

egyéb jogviszonyairól, azok tartalmáról és időbeni behatároltságáról. 

 

A munkakör betölthető: a pályázatok elbírálását követően 

 
A pályázat beérkezésének határideje: 2017. március 23. 

 

 

 



A pályázat benyújtásának módja:  
A pályázati anyagot a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Humán-erőforrás 

Irodába kell személyesen (1083 Budapest, Ludovika tér 2. I. em. 135. szoba) vagy 

postai úton (1441 Budapest, Pf. 60.) eljuttatni, a borítékon feltüntetve a „HHK 

Katonai Üzemeltető Intézet, Elektronikai Hadviselés Tanszék egyetemi 
docensi pályázat” megjelölést. 

 

A pályázattal kapcsolatosan információ, felvilágosítás kérhető az Iroda vezetőjétől, 

dr. Sipos Csillától a +36 (1) 432-9180-as telefonszámon. 

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. 

évi CCIV. törvény 29. § (2) bekezdésében, valamint az egyetem Foglalkoztatási 

Szabályzatában foglaltak szerint. A Foglalkoztatási Szabályzat letölthető a Nemzeti 

Közszolgálati Egyetem honlapjáról: www.uni-nke.hu 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 21. 

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
Az egyetemi docensi munkakör ellátására a vonatkozó, hatályos jogszabályi 

előírások és feltételek az irányadók. 

 

A munkáltatóval kapcsolatos további információt a www.uni-nke.hu oldalon 

szerezhet. 
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