Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
Gépjárművek és Járműgyártás Tanszéke
állami ösztöndíjas nappali doktorandusz hallgató
munkakör betöltésére.
A jogviszony időtartama:
határozott idejű (4 év)
Foglalkoztatás jellege:
doktorandusz hallgató
A munkavégzés helye:
Budapest, 1111 Budapest, Stoczek utca 6. J épület V
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Kutatásban: a tanszéki témavezetővel való szoros együttműködés, adott kutatási területen
nemzetközi irodalom feltárása, feldolgozása, kutatás tevékenység megtervezése, végrehajtása,
kiértékelése, eredmények publikálása konferenciákon, folyóiratokban, doktori értekezés
megírása; oktatásban: doktori tantárgyak elvégzése, az egyetemi oktatásban gyakorlatok,
laborok tartása, oktatási anyagok fejlesztése, tanszéki feladatokban való részvétel
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:








2016 őszén már meglévő MSC-s diploma, legalább jó eredménnyel
egy nyelvből (angol vagy német) sikeres középfokú nyelvvizsga
tudományos kutatás iránt való érdeklődés
a kutatási területhez kapcsolódó MSC-s diploma
egyetemi oktatás iránti érdeklődés
csapatmunkára való alkalmasság
önálló munkavégzésre való alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 TDK-n való részvétel és helyezés
 megjelent tudományos publikáció
 megtartott konferencia előadás
 oktatási tapasztalat
 kutatási tapasztalat
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:





fényképes önéletrajz
motivációs levél (pályázni kívánt kutatási témák megadása)
nyelvvizsga fénymásolatok
egyéb igazoló dokumentumok (TDK, publikáció stb.)

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2016. szeptember 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. április 27.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Elektronikus úton Bosanszki Judit részére a titkarsag@gjt.bme.hu E-mail címen
keresztül
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Sikeres tanszéki pályázat esetén a tanszék vállalja a jelölt tudományos vezetését és támogatja
a kari doktori iskolába való jelentkezést. A kari doktori iskolában történő sikeres kari
pályázattal és tanszéki támogatással van lehetőség a 4 éves állami ösztöndíj elnyerésére 2016.
szeptember 01-től.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. április 30.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Várjuk 2016.04.27-ig azon 2016 őszén már végzett MSC-s mérnökök jelentkezését, akik
szeretnék tovább képezni magukat és érdeklődnek a tudományos kutatás iránt a tanszéken
meghirdetett kutatási témák valamelyikében. Ezzel az egyetemi diploma után szeretnének
kutatói ismeretekre szert tenni és megszerezni a doktori (PhD) fokozatot. Meghirdetett PhD
kutatási témák: fémes anyagszerkezetek kutatása, lézersugaras anyagmegmunkálások
kutatása, autonóm járművek kutatása.

