
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 60 
Oktatói fokozat Tanársegéd (meghatározott időre szóló – 3 évre) 
Az álláshoz/ a kutatási 
területekhez illeszkedő 
tantárgyak megnevezése, 
ahogyan az álláskeretben 
szerepel 

Számítási rendszerek architektúrája (magyar nyelven);  
Adatbázis-kezelő rendszerek (magyar nyelven); 
Szoftvertechnológia (magyar nyelven). 

Szakterület Informatika 

A meghirdetett állás leírása 

Tanársegéd, 60, 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 Informatika 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., 13:00 óra 

A szóbeli vizsga helyszíne 
Kolozsvár, Str. Ploiești 23–25. szám, Mathematica épület, Gamma 
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, (Gamma-terem, 
Zoom) 
2. próba – szóbeli vizsga: egy szemináriumi/labor/gyakorlati 
projekt bemutatása - 2021.01.28, 13:00 óra, (Gamma-terem, Zoom) 

A versenyvizsgához 
szükséges tematika és 
bibliográfia 

A szóbeli vizsga tematikája a versenyvizsgára meghirdetett állás 
tantárgyaihoz tartozó oktatási és tudományos kutatási kérdésekből 
áll. 
 
Számítási rendszerek architektúrája (magyar nyelven) 
1. Dezvoltarea şi caracteristicile  calculatoarelor şi a 
procesoarelor 
2. Procesoare Intel cu 32 şi 64 biţi: structura, regiştri, registrul 
indicatorilor de stare (FLAGS), moduri de adresare 
3. Setul de instrucţiuni: instrucţiuni de transfer,  instrucţiuni 
aritmetice,  instrucţiuni logice şi de manipulare de biţi, 
instrucţiuni operaţii de control, instrucţiuni pe şiruri  
4. Subprograme: parametri, convenţii de transmitere a 



parametrilor, variabile locale  
5. Întreruperi: noţiuni de bază, întreruperi şi apeluri sistem în 
mod real, gestiunea fişierelor 
6. SSE 
7. Mod protejat: rolul, regiştri, segmentare, descriptori, 
paginare, niveluri de privilegii, porţi, comutare de task 
 
Bibliográfia 
1. Alexandru Vancea, Florian Boian, Darius Bufnea, Anca Gog, 

Adrian Dărăbant, Andreea Sabău, Arhitectura calculatoarelor. 

Limbajul de asamblare 80x86, Ed.Risoprint, Cluj Napoca, 2005. 
2. Anca Gog, Andreea Sabău, Darius Bufnea, Adrian Sterca, 

Adrian Dărăbant, Alexandru Vancea, Programarea în limbaj de 

asamblare 80x86. Exemple şi aplicatii, Ed.Risoprint, Cluj Napoca, 
2005. 

 
Adatbázis-kezelő rendszerek (magyar nyelven) 
 Tranzacții Mysql, structura bazelor de date, indici B+, Hash, 
optimizarea interogărilor 
 
Bibliográfia 
1. C. J. Date: An Introduction to Database Systems, 8th Edition, 
Pearson Education, Inc. Addison-Wesley Higher Education, 2004.  
2. H. Garcia-Molina, J. D. Ullman, J. Widom: Database System 
Implementation, Prentice Hall Upper Saddle River, New Jersey, 
2000. (magyar fordítás)  
3. R. Ramakrishnan: Database Management Systems, WCB 
McGraw-Hill, Boston, 2002.  
4. A. Silberschatz, H. Korth, S. Sudarshan: Database System 
Concepts, McGraw-Hill, New York, 2006.  
5. I. Varga: Adatbázisrendszerek (A relációs modelltől az XML 
adatokig), Editura Presa Universitară Clujeană, 2005, p. 260  
6. V. Varga, Interogarea bazelor de date distribuite, Casa Cărţii de 
Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2006 
 
Szoftvertechnológia (magyar nyelven) 
Tehnologii software, arhitecturi software, proiectarea sistemelor 
software, modele de date și comunicații, implementarea și testarea 
sistemelor software  
 
Bibliográfia 



1. FLAATEN, P.O., MCCUBBREY, D.J., O'RIORDAN, P.D., 
BURGESS, K.: Foundations of Business Systems, Dryden Press, 1st 
ed. 1989, 2nd ed. 1997.  
2. FOWLER, M., SCOTT, K.: UML Distilled: A Brief Guide to the 
Standard Object Modeling Language, Addison-Wesley, 2nd ed., 
1999.  
3. IACOBSON, I., BOOCH, G., RUMBAUGH, J.: The Unified 
Software Development Process, AddisonWesley, 1999.  
4. R.C. MARTIN: Agile Software Development: Principles, 
Patterns, and Practices, Prentice Hall, 2002.  
5. W. ZUSER, S. BIFFL: Th. GRECHENING, M. KÖHLE Software 
Engineering, Pearson Studium 2004  
6. D. A. GUSTAFSON:Theory and Problems of Software 
Engineering, McGraw-Hill, 2002  
7. R. S. PRESSMAN: Software Engineering A practitioner’s 
approach, McGraw-Hill, 2001  
8. B. PÂRV: Analiza si proiectarea programelor, Alba Iulia 
Universitatea “1 Decembrie 1918”, 2003  
9. I. SOMMERVILLE: Software Engineering, Addison-Wesley, 5th 
ed. 1996, 6th ed. 2000, 7th ed. 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 

 


