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A Miskolci Egyetem 

                        
a Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötet  

Foglalkoztatási Követelményrendszer 10-11. § alapján 

pályázatot hirdet 

 

a Műszaki Földtudományi Kar 

Kőolaj és Földgáz Intézetébe 

 

tanársegéd  

 

munkakör betöltésére.  

 

 

 

A pályázat iktatószáma: GV/173/2022. 

A jogviszony időtartama: határozatlan munkaviszony 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő / részmunkaidő (heti 20 óra) 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2022. augusztus 1. napjától 

tölthető be. 

A munkavégzés helye: 3515 Miskolc-Egyetemváros 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 

A Miskolci Egyetemen akkreditált Műszaki Földtudományi alapszakon, az Olaj- és gázmérnöki, 

valamint a Petroleum Engineering mesterszakokon, továbbá a Műszaki Földtudományi Karon 

akkreditált képzésekben az Intézet által oktatott tantárgyak oktatása és ezek tananyagának folyamatos 

fejlesztése magyar és angol nyelven, kapcsolódó kutatások végzése. Az Intézet laboratóriumi és 

terepi vizsgálati műszeres hátterének fejlesztése, működtetésének felügyelete. Feladata továbbá a 

szakterülethez kapcsolódó K+F tevékenység végzése, valamint hazai és nemzetközi pályázatokon 

való részvétel.  

 

Javadalmazás és juttatások: 

A javadalmazás és a juttatások megállapítására a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, 

a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, a Miskolci Egyetem Kollektív Szerződése, 

továbbá a Miskolci Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának rendelkezései az irányadók. 

 

Pályázati feltételek: 

 Műszaki egyetemi diploma, illetve mesterfokozat és szakképzettség. 

 A doktori (PhD) képzés megkezdése.  

 Angol nyelvből államilag elismert legalább középfokú komplex (B2) vagy azzal egyenértékű 

nyelvvizsga, illetve azzal egyenértékű nyelvtudás. 

 Büntetlen előélet. 

 A pályázónak meg kell felelnie a Miskolci Egyetem szabályzataiban rögzített, a tanársegédekre 

vonatkozó általános követelményeknek. 
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A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  

 földtudományi vagy műszaki területen szerezett doktori (PhD) fokozat,  

 doktori képzésben a földtudományok vagy műszaki tudományok területén szerzett 

abszolutórium, 

 a PhD fokozatszerzési eljárás megindítása,  

 a Miskolci Egyetemen folyó olaj- és gázmérnök képzés rendszerének ismerete,  

 az Intézet oktatási profiljához kapcsolódó gyakorlati oktatási tapasztalat,  

 az Intézet birtokában található műszerek és berendezések üzemeltetésének és az eredmények 

kiértékelésének ismerete,  

 kutatómunkában, K+F-ben szerzett tapasztalat.  

 

A pályázatnak legalább az alábbiakat kell tartalmaznia: 

 kísérőlevél a Miskolci Egyetem Rektorához címezve (hivatkozva a pályázat iktatószámára), 

 részletes, dátummal ellátott, aláírt szakmai önéletrajz, amelynek tartalmaznia kell a pályázó 

munkahelyének megnevezését, beosztását, szakmai díjait, idegennyelv-tudását is, 

 publikációk és az azokra történt független hivatkozások jegyzéke. 

 

A pályázat mellékleteként benyújtandó iratok, igazolások: 

 nyilatkozat a pályázó munkaviszonyáról, jogviszonyairól, azok tartalmáról és időbeli 

behatároltságáról (Dokumentumtár 34. sorszámú nyomtatvány), 

 adatkezelési nyilatkozat (Dokumentumtár 35. sorszámú nyomtatvány), 

 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (amennyiben nem áll rendelkezésre, 

kérjük az igénylésről kiállított ajánlott feladóvevény vagy az elektronikus visszaigazolás 

másolatának csatolását), 

 az alább okiratok hiteles másolata (a másolatok hitelesítését a Gazdasági Vezetői Hivatal 

munkatársa az eredeti okirat bemutatása esetén térítésmentesen elvégzi):  

 mesterfokozatot és szakképzettséget igazoló oklevél,  

 a szükséges nyelvvizsgát igazoló bizonyítvány,  

 PhD képzésben való részvétel igazolása. 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 4. 

 

A pályázat benyújtásával kapcsolatos információk: 

 A pályázatokat egy eredeti és két másolati példányban kell benyújtani. 

 A pályázat postai úton történő benyújtása esetén kérjük a pályázatot a Miskolci Egyetem 

Gazdasági Vezetői Hivatal 3515 Miskolc-Egyetemváros címre eljuttatni és a borítékon 

feltüntetni a pályázati kiírás iktatószámát (GV/173/2022.) és a megpályázott munkakör 

megnevezését. 

 A pályázat személyes leadására – munkaidőben – a Gazdasági Vezetői Hivatal Titkárságán (E/7. 

épület II. emelet 201. szoba) van mód. Ez esetben kérjük, tájékozódjon a Miskolci Egyetemen 

hatályban lévő járványügyi megelőző protokollról. 

 A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Győrffyné Balla Ilona gazdasági 

referens nyújt, a 46/565-111/14-78-as telefonszámon vagy a rekgyorffy@uni-miskolc.hu címen. 

 

A pályázattal kapcsolatos információk: 

 A pályázat elbírálásának határideje: 2022. július 31. 

 A pályázat elbírálásának módja, rendje: A felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény és a 

Miskolci Egyetem Szervezeti és Működési szabályzatában foglaltak szerint. 

 A Dokumentumtár elérhetősége: https://www.uni-miskolc.hu/dokumentumtar. 

 A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje: https://www.uni-miskolc.hu/allaspalyazatok 

 A pályázati kiírás közzétételének ideje: 2022. június 2.  

 Az álláspályázattal kapcsolatos adatkezelési tájékoztató elérhetősége: https://www.uni-

miskolc.hu/adatkezelesi-tajekoztatok (7. sz.). 

 A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.uni-miskolc.hu honlapon szerezhet. 
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