
 
A Gábor Dénes Fıiskola rektora 
pályázatot hirdet 

Főiskolai docensi állás betöltésére a GDF Informatikai Intézetében 

� A kinevezésre kerülı docens feladatai (részletesen szabályozva a munkaköri leírásban): 
� Kontaktóra kötelezettsége 300 óra naptári évenként, melyet a programozás, 

adatbázisok, és egyéb informatikai tárgykörökben kell tartania. 
� Heti rendszerességgel fogadóóra tartása. 
� Vezetıtanári feladatok ellátása 3 tantárgy esetében. 
� Elektronikus távoktatási feladatok ellátása. 
� Részvétel a vizsgáztatásban és más számonkérési formákban. 
� Tananyagfejlesztés 
� Tudományos kutató munka 
� Megválasztása esetén részvétel a fıiskola választott testületeinek munkájában. 
� Az intézetvezetı által személyére szabott feladatok ellátása. 

 
Feladatát a fıiskola honlapján megtekinthetı Szervezeti és Mőködési Szabályzat, valamint a 
rektor -részletes munkaköri leírásban- határozza meg. 
 
A pályázat feltételei: 
� büntetlen elıélet és cselekvıképesség; 
� vezetıi – szervezıi gyakorlat; 
� megfelelés a felsıoktatásról szóló, 2005. évi CXXXIX. törvényben, valamint a Gábor 

Dénes Fıiskola SZMSZ-e oktatói foglalkoztatási követelményrendszerében foglaltaknak; 
� informatikai vagy természettudományi tudományterületen megszerzett tudományos 

fokozat; 
� informatikai vagy természettudományi tudományterületen legalább 10 éves szakmai 

gyakorlat. 
� szakmai közéleti aktivitás 
� nemzetközi kapcsolatok során szerzett gyakorlat, legalább egy világnyelv tárgyalóképes 

ismerete. 
 
A pályázatnak tartalmaznia kell: 
� a pályázó részletes önéletrajzát; 
� oktatási és tudományos munkájára vonatkozó elképzelését; 
� eddigi szakmai, vezetıi, oktatói és tudományos munkájának részletes ismertetését; 
� a fontosabbnak ítélt publikációinak jegyzékét, továbbá az azokra történt 

viszonthivatkozások jegyzékét. 
 
A pályázathoz mellékelni kell: 
� az egyetemi végzettséget, a szakképzettséget, a tudományos fokozatot, nyelvismeretet, 

egyéb képzettséget tanúsító okiratok hiteles másolatát; 
� külsı pályázó esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt; 
� a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy pályázati anyagát a fıiskola bizottságai és 

testületei megismerjék. 
 



A szabályszerően összeállított pályázatot 2 példányban a közzétételt követı 15 napon belül a 
Gábor Dénes Fıiskola Rektori Hivatalába címezve (1115 Budapest, Etele út 68. VI. 624.) 
lehet benyújtani. A pályázat elbírálásának határideje 2009. július 1. 
 
A pályázatokkal kapcsolatban a Rektori Hivatal ad további információt. 
 
 
Budapest, 2009. június 5. 

Dr. Zárda Sarolta 
rektor 

 


