
 
Dunaújvárosi Egyetem 

                        
pályázatot hirdet 

Társadalomtudományi Intézet  

Szervezetfejlesztési és Kommunikációtudományi Tanszék 

 

Nyelvtanár 

munkakör betöltésére. 

A munkavállalói jogviszony időtartama: Határozott idejű munkaviszony 
(2023. június 30-ig, ezt követően hosszabbítható)  
 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: Fejér megye, 2400 Dunaújváros, Táncsics Mihály 
utca 1/A. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok: 

a.) A Dunaújvárosi Egyetem, Társadalomtudományi Intézetében az angol 
nyelvtanításhoz kapcsolódó tárgyak vonatkozásában oktatói feladatokat 
(gyakorlatok, konzultációk, szemináriumok, vizsgák stb. tartása) ellátása 
FOSZK, BA nappali és levelező; angol és magyar nyelvű képzésben, különös 
tekintettel az általános és szakmai angol nyelvórák megtartására.  

b.) Szerepvállalás a szakdolgozatok konzultációs feladataiban, a 
szakdolgozati rendszer működtetésében. Külföldi hallgatók szakdolgozat 
készítésének támogatása, proofreader tevékenység ellátása.  

c.) Aktív részvétel a hallgatói tehetséggondozásban.  

d.) Közvetlen vezetőjének útmutatása szerint közreműködik az intézet egyéb 
feladatainak ellátásában. Aktív részvétel a szervezeti egység és az egyetem 
által kitűzött célok, feladatok megvalósításában.  

e.) Az intézetben felmerülő esetenkénti angol nyelvi fordítási és lektorálási 
munkák elvégzése.  
 

Pályázati feltételek: 

• Okleveles angoltanár szak 



A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

• Oktatási tapasztalat magyar mint idegen nyelvből 

• Szakmai angol nyelvoktatási tapasztalat (gazdasági szaknyelv, 
műszaki szaknyelv) 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

• Pályázati levél a munkáltatói jogkör gyakorlójához a Rektorhoz 

• Iratjegyzék (tartalomjegyzék) 

• Az egyetem honlapján megjelent kiírás másolata 

• A szakmai munkára vonatkozó elképzelések 

• Önéletrajz (Euro Pass, szakmai résszel bővített) 

• Oklevelek, szakképzettséget, nyelvvizsgát igazoló dokumentumok 
másolata 

• Arról szóló nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglalt 
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul 

• Nyilatkozat előadástartás képességéről idegen nyelven (kivéve 
tanári munkakör) 

• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (amennyiben a 
pályázatot benyújtó személy nem az Egyetem dolgozója) 

• Külföldieknél, illetve külföldön szerzett okleveleknél (OFFI által 
lefordított, hitelesített oklevelek másolata, ekvivalencia bizottság 
határozata, honosítási határozat, külön jogszabályban vagy a 
pályázatban előírt további követelmények igazolására vonatkozó 
iratok.) 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2022. szeptember 01. napjától tölthető be. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

• Postai úton, a pályázatnak a Dunaújvárosi Egyetem címére 
történő megküldésével (2400 Dunaújváros, Táncsics Mihály utca 
1/A F). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: 00080-DUE MI/2022 valamint a 
munkakör megnevezését: Nyelvtanár. 

• Elektronikus úton Munkaügyi Iroda részére az allas@uniduna.hu 
E-mail címen keresztül 

• Személyesen: Dunaújvárosi Egyetem Munkaügyi Iroda 2400 
Dunaújváros, Dózsa György u. 37. 108-as iroda 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
http://www.uniduna.hu/hirek/allashirdetesek  
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