Ikt. szám: AMRH/1132/2020
A Budapesti Corvinus Egyetem
Közgazdaságtan Intézete
előléptetési belső pályázatot / nyilvános pályázatot hirdet*
egyetemi tanár
munkakör betöltésére
I. A jogviszony időtartama
A / A jogviszony, vagy előléptetés kezdő dátuma: 2021. február 1.
B*/ Határozatlan idejű  VAGY Határozott idejű  a jogviszony záró dátuma: ……………………….
C*/ Teljes munkaidős (40 óra/hét)  VAGY Részmunkaidős jogviszony  a heti óraszám: ….óra/hét.
II. A munkavégzés helye
A Budapesti Corvinus Egyetem székhelye és telephelyei, ahol oktatási, kutatási tevékenységet végez, de a
Munkavállaló köteles eljárni munkakörének ellátása érdekében a Munkáltató telephelyén kívül is.1
III. A kinevezésre kerülő egyetemi tanár lényeges feladatai**
A/ A Foglalkoztatási Követelményrendszer szerinti általános elvárások az egyetemi tanár munkakörben:
a) az oktatott tárgyat magába foglaló tudományág vagy művészeti terület átfogó ismerete és alkotó művelése,
tantárgycsoport összefogásához, továbbá a tárgyak tananyagának önálló összeállításához, valamint magas
színvonalú előadások tartásához – idegen nyelven is – szükséges felkészültség,
b) az oktatott szakterület anyagának folyamatos tartalmi és módszertani korszerűsítése, illetve ennek a
tevékenységnek az irányítása (pl. jegyzet, tankönyv, szakkönyv írása),
c) az oktató- és a tudományos munka szervezése,
d) a doktorjelöltek munkájának irányítása, irányító jellegű részvétel doktori képzésben, részvétel doktori és
habilitációs eljárásokban,
e) rendszeres publikációs, szakirodalmi tevékenység kifejtése hazai és nemzetközi viszonylatban, idegen
nyelven is,
f) gyakorlati tevékenységével rendszeres és sokrétű kapcsolat tartása a tudományterületén, tudományos
feladatok megoldásának irányítása, pályázati csoportok tevékenységének összefogása, kutatási/szakmai
megbízások szerzése,
g) tudományos és tudományszervezési tevékenység kifejtése, a hazai és a nemzetközi tudományos
közéletben a tudományága, az Egyetem, illetőleg az ország szakmai képviselete,
h) kezdeményező és irányító részvétel az Egyetemen folyó szakmai közéleti munkában, az intézeti,
programigazgatósági, egyetemi, különösen oktatásszervezési feladatok megoldásában,
i) az éves teljesítményértékelés és fejlesztés elvárásainak meghatározott szintű teljesítése.

A munkahelyen kívüli munkavégzésre illetve a kirendelésre, kiküldetésre, helyettesítésre az Mt. és a Munkáltató
foglalkoztatásra vonatkozó szabályait kell alkalmazni.
*A megfelelőt kérjük megjelölni!
** A munkaköri leírás alapját képezik.
*** Kérjük az intézetvezető adja meg, válassza ki!
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B/ Az intézet által elvárt konkrét feladatok***
a) Oktatási feladatok: makroökonómia és növekedéselmélet témakörébe tartozó mester- és doktori szintű
kurzusok tartása
b) Kutatási feladatok: rendszeres publikációs tevékenység referált folyóiratokban
c) Oktatásfejlesztési feladatok: tananyagfejlesztés makroökonómia és növekedéselmélet témájú kurzusok
esetében
d) Oktatásszervezési feladatok: PhD témavezetés, szakdolgozati témavezetés
e) Tehetséggondozási feladatok:
f) Intézeti és egyetemi közéleti részvétel és szolgálat:
a. részvétel az intézet kutatási szemináriumán
b. részvétel az intézet éves workshopján
c. PhD értekezés tervezetek bírálata, bizottsági tagság (felkérés esetén)
g) Tudományos-szakmai közéleti tevékenység: kutatási projektek irányítása, kutatási pályázati
tevékenység
IV. A munka díjazása és juttatások
A munka díjazásának megállapítására és a juttatásokra a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.)
rendelkezései, valamint a(z) BCE Kollektív Szerződése és az SzMR Foglalkoztatási Követelményrendszer
rendelkezései az irányadók.
V. Pályázati feltételek
Pályázatot mindazok nyújthatnak be, akik a meghirdetett egyetemi tanári munkakör betöltéshez szükséges
alábbiak feltételekkel rendelkeznek:
a) köztársasági elnök által adományozott egyetemi tanári cím;
b) rendszeres hazai és nemzetközi szakmai közéleti tevékenység; széles körű hazai és nemzetközi
kapcsolatrendszer, valamint szakmai közéleti elismertség;
c) a vezető oktatói feladatok ellátásához – beleértve a doktori képzést – szükséges oktatói és
oktatásfejlesztési tapasztalat;
d) kiemelkedő, nemzetközileg elismert tudományos munkásság; rendszeres publikációs tevékenység a
Budapesti Corvinus Egyetem kutatási/oktatási tevékenységéhez kapcsolodó nemzetközileg elismert
(illusztrációként, de nem teljeskörű felsorolásként: Scimago Q1; Eigenfactor.org AIp≥50, Financial Times
Top 50) referált nemzetközi folyóiratokban, rangos akadémiai kiadóknál.
VI. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent***
a)
b)
c)
d)
e)
f)

MTA doktori cím.
Elnyert hazai és nemzetközi tudományos pályázatok, díjak, ösztöndíjak.
Kiemelkedő publikációs teljesítmény.
Legalább tíz éves felsőoktatási oktatói tapasztalat.
Egyetemi szabályozásnak megfelelő habilitáció megléte.
Oktatói teljesítményértékelésben, minősítésben elért kimagasló eredmény.

VII. Elvárt kompetenciák***
a) Bizonyított kompetencia önálló egyetemi előadás megtartására mind magyar, mind angol nyelven.
b) Bizonyított kompetencia saját tantárgy kialakítására.
c) Egyéb: VIII. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások
Az egyetemi tanár munkakör betöltésére benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:

*A megfelelőt kérjük megjelölni!
** A munkaköri leírás alapját képezik.
*** Kérjük az intézetvezető adja meg, válassza ki!

1. motivációs levelet, amely kiterjed a pályázó Intézet/Tanszék/Központ keretében végzendő oktatási,
oktatásfejlesztési és kutatási elképzeléseire;
2. a pályázó részletes szakmai, tudományos tevékenységét tartalmazó magyar és angol nyelvű életrajzát;
3. egyetemi végzettséget, tudományos fokozatot (külföldön szerzett tudományos fokozat esetében a
honosítási határozatot), idegennyelv-ismeretet, egyéb szakmai képesítést tanúsító okiratok másolatát;
4. a pályázó jelenlegi munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását (a 14. pontban
szereplő nyilatkozat kitöltésével);
5. a publikációs tevékenység jegyzékét, beleértve a műveire történt hivatkozások forrását és
elérhetőségét;
6. jelentős tudományos konferenciákon tartott előadások jegyzékét, jelentősebb külföldi tanulmányutak
felsorolását;
7. hazai és nemzetközi tudományos és szakmai társaságokban, szervezetekben meglévő tagságok,
vezetői tisztségek, a tudományos életben végzett egyéb jelentősebb tevékenységek (pl.
konferenciaszervezés) listáját;
8. egy hazai és egy külföldi ajánlást a szakterület tekintélyes vezető kutatójától vagy vezetőjétől
egyetemen kívülről (lehet mindkettő külföldi is);
9. oktatott magyar és idegen nyelvű egyetemi kurzusok teljes listáját (megjelölve az intézményt, szakot
és az esetleges tantárgyfelelősséget);
10. egy kiválasztott, önállóan kidolgozott egyetemi kurzus tantárgyi programját;
11. elnyert tudományos ösztöndíjak, tudományos kutatási projektek tételes felsorolását (betöltött szerep,
téma, finanszírozó program vagy szervezet neve, elnyert támogatás nagysága [ha publikus]);
12. a pályázó nyilatkozatát arról, hogy nincs büntetés vagy foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt
(formanyomtatványon);
13. adatkezelési és hozzájárulási nyilatkozatot, melyben hozzájárul a pályázattal kapcsolatos személyes
adatainak kezeléséhez, továbbá pályázati anyagának megismeréséhez, valamint a BCE hivatalos
honlapján való közzétételhez (a vonatkozó jogszabályok és egyetemi szabályok szerint a pályázat az
egyetem polgárai, valamint az erre jogosult véleményező és döntést hozó bizottságok és testületek tagjai
számára nyilvános), (formanyomtatványon);
14. nyilatkozatot az egyetemen (vagy jelenlegi munkahelyén) kívül fennálló munkaviszonyáról,
munkavégzésre
irányuló
egyéb
jogviszonyairól,
azok
tartalmáról
és
időbeli
behatároltságáról(formanyomtatványon);
15. minden olyan okiratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart.
IX. A munkakör betölthetőségének időpontja: 2021. február 1. napjától tölthető be.
X. A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 24.
XI. A pályázatok benyújtásának módja
A pályázatokat a Corvinus Egyetem weboldalán található pályázati űrlapon kell benyújtani:
XII. A pályázat elbírálásának módja, rendje
A pályázóknak meg kell felelniük a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben (Nftv.), az Egyetem
szabályzataiban, különösen a BCE Foglalkoztatási Szabályzatában (SzMR II/1.), rögzített feltételeknek. A pályázat
elbírálása a jogszabályi előírások és a BCE szabályzatai szerint történik.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. szeptember 30.
A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:
Budapesti Corvinus Egyetem honlapja – 2020. július 31.
XIII. Az álláspályázattal kapcsolatos egyéb lényeges információ
*A megfelelőt kérjük megjelölni!
** A munkaköri leírás alapját képezik.
*** Kérjük az intézetvezető adja meg, válassza ki!

Csak az elvárásoknak megfelelő, hiánytalanul és határidőre beérkezett pályázatok kerülnek elbírálásra. A határidő
jogvesztő. A határidő után és/vagy hiányosan beérkezett pályázatok formai indokkal elutasításra kerülnek. A
pályázatokat a XI. pontban megadott linken, az adott pályázati kiírásnál található űrlap kitöltésével és a
dokumentumok feltöltésével kell benyújtani. Az önéletrajzot és a motivációs levelet az űrlap megfelelő rovatában
(“Csatolandó dokumentumok”) külön-külön kell feltölteni. A pályázati anyag többi részét egy zip fájlba tömörítve a
“Pályázati anyag” menüpontban kell feltölteni! A jelentkezést a hivatalos dokumentumokban szereplő (pl. személyi
igazolvány, útlevél stb.) néven kérjük benyújtani. A kitöltendő nyilatkozatokat az adott pályázati kiírás alatt található
“Csatolandó dokumentumok” menüpontból lehet letölteni. A nyilatkozatokat aláírva, szkennelve a pályázati anyag
részeként (az említett zip fájlba tömörítve) kell benyújtani. Az elektronikus úton érkezett pályázatokat a pályázati
eljárás lebonyolítását követően 10 napon belül töröljük az adatbázisból.
Az álláspályázattal kapcsolatos további információt az alábbi kollégák adnak:
adminisztratív kérdés esetén:
név:

Fiók Éva

telefonszám:

+36 30 834 0041

e-mail cím

eva.fiok@uni-corvinus.hu

név:

Oláh Tünde

telefonszám:

36 30 948 5766

e-mail cím

tunde.olah@uni-corvinus.hu

szakmai kérdés esetén:
név:

Dr. Major Klára Miklós, intézetvezető

telefonszám:

+36 1 482 6367

e-mail cím

major@uni-corvinus.hu

*A megfelelőt kérjük megjelölni!
** A munkaköri leírás alapját képezik.
*** Kérjük az intézetvezető adja meg, válassza ki!

