
Színház- és Filmművészeti Egyetem 

Oktatástámogatási Igazgatóság 

NEPTUN RENDSZERGAZDA 

munkakör betöltésére pályázatot hirdet. 

 

A jogviszony időtartama:    Határozatlan idejű jogviszony 

                        

Foglalkoztatás jellege:         Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye:         1117 Budapest, Infopark 

  

A Neptun rendszergazda munkakör elsődleges célja az Oktatástámogatási Intézet szervezeti 

egység munkájának segítése. 

Főbb feladatok: 

• FIR-OSAP statisztikával összefüggő feladatok ellátása 
• Neptun fejlesztés kezdeményezése és koordinálása 
• Kapcsolattartás az informatikai hátteret biztosító szolgáltatóval 
• Minőségfejlesztési csoport támogatása, felmérések kialakításának támogatása 
• Neptun modulok bevezetésének támogatása, tesztelése, a folyamat leírásának 

elkészítése 
• Neptun felhasználói oktatás (oktatási anyagok készítése) 
• Oktatás adatelemzési, adatszolgáltatási feladatok ellátása. 
• Az Egyetem Neptun Egységes Tanulmányi rendszerének szakmai felügyelete, 

felhasználói dokumentációk készítése. 
• az Egyetem képzéseivel kapcsolatos tevékenységek rögzítése a NEPTUN tanulmányi 

rendszerben, mint pl.: szakindítás, mintatanterv összeállítás, tantárgyak meghirdetése, 
órarend készítés, oktatói óraterhelés, vizsgaidőszakok beállítása, diákigazolvány és 
diákhitelinformációk rögzítése 

• a képzésekhez szükséges szűrések, lekérdezések elkészítése döntéstámogatáshoz, 
ellenőrzésekhez, statisztikákhoz, a kinyert adatok prezentálható formába történő 
átalakítása 

• külső forrásból származó adatok importálása a NEPTUN tanulmányi rendszerbe 
• a tanulmányi rendszer fejlesztésével kapcsolatos tájékoztatókon, konferenciákon történő 

részvétel az intézmény támogatásával 

Elvárások: 
• legalább 3 éves oktatásszervezési és Neptun rendszergazdai gyakorlat 
• adminisztrációs tapasztalat 
• problémamegoldó szemlélet 
• pontos, precíz munkavégzés 
• jó kommunikációs képesség 
• rugalmasság 
• csapatjátékos hozzáállás 

Előnyt jelent: 

• informatikai végzettség 
• több éves, Neptun rendszergazdai munkakörben szerzett tapasztalat 
• munkatapasztalat a felsőoktatásban 

Amit kínálunk: 
• Versenyképes fizetés 
• Alkalmazotti juttatások 
• Folyamatos képzési, fejlődési, kapcsolatépítési lehetőség 



• Támogató, segítő munkahelyi légkör 

  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

  

A pályázatok benyújtásának módja: 

• Jelentkezni magyar és angol nyelvű, fényképes önéletrajzzal, fizetési igény 
megjelölésével lehet. 

• Elektronikus úton Tóth Péter részére a hr@szfe.hu E-mail címen keresztül 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

Adatkezelési tájékoztató: Az adatkezelés hozzájáruláson alapul, nyilatkozatával a pályázó 

kifejezetten, írásban hozzájárul a pályázatában foglalt valamennyi személyes adatának 

kezeléséhez. Az adatokat az egyetem szervezeti egységeinek, az Oktatástámogatási 

Igazgatóságnak, valamint a Gazdasági Igazgatóság munkatársai dolgozzák fel. Az adatokat 

rajtuk kívül a döntéshozó bizottság tagjai ismerhetik meg a pályázat elbírálásához szükséges 

mértékben és ideig. A nem nyertes pályázatok anyagát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően 

a döntés kihirdetését követően haladéktalanul megsemmisítjük. Az adatkezeléssel kapcsolatban 

a pályázókat megilletik az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 

2011. évi CXII. törvényben biztosított jogorvoslati lehetőségek (21.-22. §). 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szfe.hu honlapon szerezhet. 

 


