
4. számú Melléklet 

AZ ÁLLÁS MEGHIRDETÉSÉVEL KAPCSOLATOS NYILVÁNOS INFORMÁCIÓK 

Mező megnevezése Leírás 

Kar Matematika és Informatika 
Intézet Magyar Matematika és Informatika Intézet 
Állás száma az álláskeretben 58 
Oktatói fokozat Tanársegéd (meghatározott időre szóló – 3 évre) 
Az álláshoz/ a kutatási 
területekhez illeszkedő 
tantárgyak megnevezése, 
ahogyan az álláskeretben 
szerepel 

Algebra (magyar nyelven);  
Mesterséges intelligencia (magyar nyelven); 
Parciális differenciálegyenletek (magyar nyelven). 

Szakterület Matematika 

A meghirdetett állás leírása 

Tanársegéd, 58-as állás, Magyar Matematika és Informatika 
Intézet.  
Az egyetemi tanársegédi állás magyar tannyelvű oktatási 
tevékenységeket, tudományos kutatást és adminisztratív munkát 
feltételez, valamint a hallgatók irányítását és az akadémiai 
közösség érdekében kifejtett szolgáltatásokat is magába foglalja. 
A jelöltek számára felállított követelmények: a betöltetlen 
egyetemi adjunktusi állásra jelentkezőknek az állás 
elfoglalásakor rendelkezniük kell azokkal a tudományos 
teljesítményekkel, amelyek összhangban vannak az Matematika 
szakterület követelményeivel és az álláshoz tartozó 
tantárgyakkal. 

Feladatkör 

a) Oktatói tevékenység: előadás, szeminárium, labor, 
konzultációk, ellenőrző dolgozatok, vizsgák, az álláshoz tartozó 
tantárgyak didaktikai tananyagainak kidolgozása. A hallgatói 
tevékenység irányítása: szakdolgozatok és magiszteri 
dolgozatok irányítása, hallgatói csoport évfolyamvezetője, 
felkészítés a tudományos diákköri konferenciákon és egyéb 
hallgatói konferenciákon való részvételre. 
b) Tudományos kutatási tevékenység: legalább egy kari kutatói 
szemináriumon való részvétel; pályázati részvétel a tudományos 
kutatói grantok (ösztöndíjak) elnyerése érdekében; minden 
évben legalább 2 publikáció/cikk közlése a Clarivate Analytics 
(Web of Science) által jegyzett szaklapokban/kiadványokban; 
legalább egy szakkiadvány vagy monográfia megjelentetése 
ötévente. Egyéb kutatási tevékenységek az állásleírásnak 



megfelelően. 
c) Adminisztratív tevékenységek: a beosztáshoz tartozó 
adminisztratív teendők naprakész elvégzése, 
intézeti/kari/egyetemi adminisztratív teendők elvégzésébe való 
bekapcsolódás. 
d) Az akadémiai közösség érdekében kifejtett szolgáltatások: 
részvétel az intézeti, kari és egyetemi tevékenységeken (az 
alapképzési és magiszteri felvételi vizsga népszerűsítése, a 
gazdasági szférával való együttműködés stb.) 

Az előadás/szóbeli vizsga 
dátuma és időpontja 

2021. január 28., 11:00 óra 

A szóbeli vizsga helyszíne 
Kolozsvár, Str. Ploiești 23–25. szám, Mathematica épület, 
Multimedia terem; A bizottság többi tagja, akik online fognak 
bekapcsolódni, a Zoom platformot használják. 

A versenyvizsga próbái, a 
bemutatók időpontja és 
helyszíne (Kar/Intézet címe, és 
terem) 

Az EGYETEMI TANÁRSEGÉDI állásra meghirdetett vizsga az 
alábbiakból áll: 
1. a jelentkezők dossziéjának kiértékelése (a végső jegy 1/3-a), 
2. írásbeli vizsga magyar nyelven (a végső jegy 1/3-a), 
3. szóbeli vizsga magyar nyelven (a végső jegy 1/3-a). 
A szóbeli vizsga egy szemináriumi/labor/gyakorlati projekt 
bemutatásából áll. A tudományos kutatói tanársegédi, az 
egyetemi tanársegédi, az egyetemi adjunktusi, a III. fokozatú 
tudományos kutatói állások esetén, a szóbeli vizsga kezdete előtt 
48 órával (2021.01.26.) a versenyvizsga-bizottság az előzetesen 
meghatározott témakörök és könyvészet alapján kijelöli a vizsga 
előadástémáját, amelyet e-mailben közölnek a pályázókkal, és a 
kari honlapra is kifüggesztik. 
1. próba – írásbeli vizsga: 2021.01.28, 9:00 óra, (Multimedia-
terem, Zoom) 
2. próba – szóbeli vizsga: egy szemináriumi/labor/gyakorlati 
projekt bemutatása - 2021.01.28, 11:00 óra, (Multimedia-terem, 
Zoom) 

A versenyvizsgához szükséges 
tematika és bibliográfia 

A szóbeli vizsga tematikája a versenyvizsgára meghirdetett állás 
tantárgyaihoz tartozó oktatási és tudományos kutatási 
kérdésekből áll. 
 
Algebra (magyar nyelven);  
1. Mulţimi, relaţii (relaţii de echivalenţă, partiţii, relaţii de 
ordine) şi funcţii 
2. Grupuri, subgrupuri, morfisme de grupuri. Permutări. 
3. Inele, corpuri (subinele, subcorpuri, morfisme). Polinoame. 



4. Clase de resturi modulo n. Teorema chinezească a resturilor. 
Aplicaţii 
5. Spaţii vectoriale, subspaţii, subspaţiu generat. Funcţii liniare. 
Dependenţă şi independenţă liniară 
6. Noţiunea de bază. Teorema lui Steinitz. Dimensiune. Formule 
legate de dimensiune. 
7. Funcţii liniare şi matrice. Schimbul bazei 
8. Rangul matricei. Matrice inversabile şi determinanţi  
9. Sisteme de ecuații liniare 
10. Metode algoritmice în algebra liniară (1) 
11. Metode algoritmice în algebra liniară (2) 
12. Vectori şi valori proprii. Scrierea matricelor în formă 
diagonală şi triangulară. Aplicaţii 
13. Spaţiu euclidian. Bază ortonormată. Metoda Gram-Schmidt  
14. Aplicaţii în informatică şi fizică 
 
[1] Marcus A.: Algebra, Kolozsvári egyetemi kiadó, 2008. 
http://math.ubbcluj.ro/~marcus/for_students/marcus_algebra.pdf 
[2] Crivei S.: Basic Abstract Algebra (2nd ed.), Casa Cărţii de 
Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2003. 
[3] Friedberg S.H., Insel A.J., Spence L.E.: Linear algebra (4th 
ed.), Pearson, 2002. 
 
Mesterséges intelligencia (magyar nyelven); 
 

 Algoritmi de căutare  în inteligența artificială (A* , Ac) 
 Modelarea jocurilor, Retezarea alfa-beta, teorema alui Neumann  
 Modelul Bayes, modelul Dempster-Shafer, Sisteme fuzzy 
 Algoritmi evolutivi, Rețele neuronale  

 
Bibliográfia 
1. I. Futó (szerk.): Mesterséges Intelligencia jegyzet, Aula kiadó, 
1999  
2. S.J. Russell, P. Norvig: Artificial Intelligence - a modern 
approach, Prentice Hall, 1995  
3. T. Mitchell: Machine Learning, McGraw-Hill, 1997  
4. S.J. Russell, P. Norvig: Mesterséges Intelligencia Modern 
megközelítésben (második kiadás, magyar fordításban), Panem 
Kiadó, 2006 
 
 



Parciális differenciálegyenletek (magyar nyelven) 
Teorema de reprezentare Riemann-Green, Proprietăți ale 
funcțiilor armonice, Principiul de maxim pentru funcții armonice 
Funcția lui Green, formula lui Poisson pentru bilă, inegalitatea 
lui Harnack, Prinicipiul lui Dirichlet, Soluții generalizate pentru 
ecuații de tip Dirichlet, Inegalitatea lui Poincaré, Valori și funcții 
proprii ale operatorilor autoadjuncți în spații Hilbert 
 
Bibliográfia 
1. PRECUP, R., Lectii de ecuatii cu derivate partiale, Presa 
Universitara Clujeana, 2004. 

A versenymódszertan leírása 

A tudományos kutatói tanársegédi, az egyetemi tanársegédi, az 
egyetemi adjunktusi, a III. fokozatú tudományos kutatói állások 
esetén, a szóbeli vizsga kezdete előtt 48 órával (2021.01.26.) a 
versenyvizsga-bizottság az előzetesen meghatározott témakörök 
és könyvészet alapján kijelöli a vizsga előadástémáját, amelyet e-
mailben közölnek a pályázókkal, és a kari honlapra is 
kifüggesztik. 
A versenybizottság kiértékeli a jelentkezőket, az alábbi 
kritériumok figyelembevételével: 

• az egyéni iratcsomó tartalma, 
• írásbeli vizsga (1. Próba) 
• szóbeli vizsga (2. Próba) 

Valamennyi jelentkező végleges jegyét a fenti kritériumok 
alapján kapott jegyek számtani középarányosa alapján számolják 
ki. A bizottság mindenik tagja (beleértve az elnököt is) egy 
egyéni kiértékelői jelentést készít, amelyben mindenik 
jelentkezőnek egy végleges jegyet javasol. 
A versenyvizsgára meghirdetett állás elfoglalására kiválasztott 
jelentkezőnek teljesítenie kell az alábbi feltételeket: 
• legalább 6-os (hat) minősítés minden kritériumnál; 
• legalább 7-es (hét) minősítés minden referens részéről; 
• legalább 8,50-es (8 és 50%) versenyvizsga átlagjegy. 
A vizsgabizottság elnöke egy jelentést készít a versenyvizsgáról, 
amelyben felsorolja a bizottság tagjai által a jelentkezőknek adott 
végleges jegyeket, és feltünteti minden jelentkező jegyeinek 
átlagát, amelyet az egyéni jelentéseken szereplő végleges jegyek 
számtani középarányosa ad. Az így kapott átlagjegy a 
jelentkezők versenyeredményét képezi. Az átlagjegy alapján a 
versenybizottság eldönti a jelentkezők sorrendjét, és nevesítik 
azt a kiválasztható jelentkezőt, aki a verseny során a legjobb 



eredményt elérte. A versenybizottság elnöke a versenyről 
készített jelentést a bizottság tagjainak titkos szavazására 
bocsátja. A titkos szavazás lezárulását követően a bizottság 
elnöke megállapítja a szavazás eredményét, amelyet közöl a 
bizottság tagjaival, és a versenyről szóló jelentés záradékában 
feltünteti a „mellette”, illetve az „ellene” leadott szavazatok 
számát is, mivel titkos szavazás volt. Amennyiben a „mellette” 
szavazatok száma nem éri el a bizottság tagjainak többségét, a 
versenyvizsgára meghirdetett állást egyetlen jelentkező sem 
foglalja el. A versenyvizsgáról készült jelentést a 
versenybizottság valamennyi tagja és a bizottság elnöke is 
kézjegyével látja el. 

 

Intézetvezető: 
Dr. ANDRÁS Szilárd-Károly 

egyetemi docens 

 


