
 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora 

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

alapján 

 

pályázatot hirdet az 

 

Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar 

Közszervezési és Infotechnológiai Tanszék 

 

egyetemi docensi 

 

munkakör betöltésére. 

 

 

A jogviszony időtartama:  

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  

 

Foglalkoztatás jellege:  

részmunkaidő (heti 20 órás) 

 

A munkavégzés helye: a Nemzeti Közszolgálati Egyetem székhelye és telephelyei 

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 

 a Tanszéken oktatott tantárgyak magas színvonalú oktatása és tudományterületük 

művelése; 

 a közigazgatás szervezeti, irányítási és működési dogmatikája és hatékonysága, a 

vezetés- és szervezéstudomány, a közmenedzsment, a közszolgálatfejlesztés-

menedzsment (központi, területi, helyi) kérdéseinek oktatása és kutatása; 

 a Tanszék kiemelten foglalkozik a települési önkormányzatok és a helyi 

területfejlesztés oktatásával és kutatásával;  

 a Tanszék feladata a digitális kormányzás, az adatvédelem és információszabadság, 

a kiberbiztonság és a közigazgatási információrendszerek – illetve tágabb 

értelemben az infokommunikációs technológiák  közszolgálattal való 

kapcsolatának kutatása és oktatása; 

 a közszervezés és infotechnológia területéhez kapcsolódó pszichológiai tárgyak 

oktatása; 

 rendszeres publikációs és szakmai közéleti tevékenység a Tanszék kutatási 

területein; 

 aktív részvétel a Tanszék tananyagfejlesztői és tudományszervezői 

tevékenységében; 

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

tudományos, illetve szakmai munkájának vezetése. 

 

Illetmény és juttatások: 

A hatályos jogszabályi előírások szerint, az Egyetemen érvényes illetmény. 

 

Pályázati feltételek, követelmények: 

 büntetlen előéletű és cselekvőképes; 

 magyar állampolgár, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás 

jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy; 

 doktori fokozattal rendelkezik;  



 oktatói, tudományos, illetve szakmai tevékenységével igazolta, hogy alkalmas a 

hallgatók, a doktori képzésben résztvevők, a tanársegédek tanulmányi, 

tudományos, illetve szakmai munkájának vezetésére; 

 angol, német, francia, spanyol, olasz, orosz vagy kínai nyelvek valamelyikén képes 

előadás tartására;  

 legalább tízéves felsőoktatási oktatási tapasztalattal rendelkezik; 

 megfelelő publikációs és tananyagfejlesztési, oktatás- és kutatásszervezési 

tevékenységet végez, angol, német, francia, spanyol, olasz, orosz vagy kínai 

nyelvek valamelyikén;  

 rendszeres szakmai közéleti tevékenységet folytat;  

 széles körű hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerrel, valamint szakmai közéleti 

elismertséggel rendelkezik;  

 az oktatott tárgyat magába foglaló tudományág átfogó ismerete és alkotó 

művelése, tantárgycsoport összefogásához, továbbá a tárgyak tananyagának önálló 

összeállításához, valamint magas színvonalú előadások tartásához angol, német, 

francia, spanyol, olasz, orosz vagy kínai nyelvek valamelyikén szükséges 

felkészültség;  

 az oktatott szakterület anyagának folyamatos tartalmi és módszertani 

korszerűsítése, illetve az ilyen irányú tevékenység irányítása (pl. jegyzet, tankönyv, 

szakkönyv írása);  

 a doktorjelöltek munkájának irányítása, irányító jellegű részvétel doktori 

képzésben, habilitált docensek esetében részvétel doktori és habilitációs 

eljárásokban; 

 az oktató és a tudományos munka szervezése; 

 rendszeres publikációs, szakirodalmi tevékenység kifejtése hazai és külföldi 

szakmai közösségekben, angol, német, francia, spanyol, olasz, orosz vagy kínai 

nyelvek valamelyikén;  

 rendszeres és sokrétű kapcsolat tartása tudományterületének gyakorlati 

tevékenységével, tudományos feladatok megoldásának irányítása, pályázati 

csoportok tevékenységének összefogása, kutatási/szakmai megbízások szerzése;  

 tudományos és tudományszervezési tevékenység kifejtése, a hazai és a nemzetközi 

tudományos közéletben tudományága, intézménye, illetőleg az ország szakmai 

képviselete;  

 kezdeményező és irányító részvétel az intézményben folyó szakmai közéleti 

munkában, a kari, egyetemi, különösen oktatásszervezési feladatok megoldásában;  

 törekvés a habilitált doktori cím, valamint az egyetemi tanári követelmények 

teljesítésére; 

 vállalja, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen adja le a nemzeti felsőoktatásról 

szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 26. § (3) bekezdése szerinti 

oktatói nyilatkozatát. 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 pszichológia tudományok területén szerzett doktori (PhD) vagy azzal egyenértékű 

tudományos fokozat; 

 közigazgatási pszichológia területén folytatott kutatómunka. 

 

Elvárt kompetenciák:  

 kiemelkedő szakmai felkészültség;  

 pontos, felelősségteljes munkavégzés; 

 hallgatók iránti nyitottság, segítőkészség;  

 irodai és oktatástechnikai elektronikus eszközök (IT) megfelelő kezelése. 

 

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), vagy az erkölcsi bizonyítvány igénylését igazoló 

elektronikus bizonylat vagy postai feladóvevény; 

 nyilatkozat arról, hogy egy éven belül részt vett-e a MAB Egyetemet érintő 

döntésének meghozatalában; 

 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: 2022. december 7. 

 

A pályázatok benyújtásának módja:  

A pályázati anyagot előzetes egyeztetés alapján a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Humán 

Iroda Személyügyi Osztályára kell személyesen munkaidő végéig (1083 Budapest, 

Ludovika tér 2. I. em. 135. iroda) vagy postai úton (1441 Budapest, Pf. 60) eljuttatni, a 

borítékon feltüntetve az „ÁNTK Közszervezési és Infotechnológiai Tanszék egyetemi 

docensi pályázat” megjelölést. 

 

A pályázattal kapcsolatosan információ, felvilágosítás a Személyügyi Osztály vezetőjétől, 

Farkas Erikától kérhető a +36 (1) 432-9000/20838-as telefonszámon. 

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: Az Nftv. 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: 2022. december 14. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

http://www.uni-nke.hu/
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