Szeszlér Dávid 1998-ban kapott kitüntetéses diplomát az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karán, doktori fokozatát a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen szerezte 2006-ban, Recski András témavezetésével. A disszertációjában szereplő eredményekért 2006ban elnyerte a Bolyai János Matematikai Társulat Farkas Gyula emlékdíját.
Kutatási eredményei is jelentősek, cikkei rangos nemzetközi folyóiratokban jelennek meg , de a Kuratórium választása elsősorban nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő oktatói tevékenysége miatt
esett rá. Egyetemista kora óta tanít a BME-n, jelenleg is itt dolgozik egyetemi docensként, emellett az Aquincum Institute of Technology professzora és amerikai reklámarca (e sorok írója beszélt
olyan amerikai diákkal, aki kifejezetten azért választotta az AIT budapesti képzését, hogy Dávidnál
tanulhasson).
Egyetemi oktatással kapcsolatos elismeréseit nehéz felsorolni; megkapta a BME Kiváló Oktatója
díjat, a BME Villamosmérnöki és Informatikai Karának Kiváló Oktatója díj arany fokozatát pedig
három ízben is elnyerte. Ez utóbbi díjat az Oktatók Hallgatói Véleményezésének eredményei alapján
osztják ki, ahol a magas pontszámokat jóval könnyebb kisebb létszámú kurzusok oktatójaként elérni,
ami különösen értékessé teszi Dávid eredményeit, hiszen minden félévben hallgatók százait tanítja.
A BME VIK Hallgatói Képviseletének Kiváló Oktató díját (ezt a hallgatók jelölése és szavazatai
alapján osztják ki minden évben) kétszer érdemelte ki, ami a díj történetében példátlan, rajta kívül
senki sem kapta meg a díjat egynél többször.
Dávid a magyarországi informatikusképzés egyik kiemelkedően fontos alakja: nem csak előadóként
és gyakorlatvezetőként, hanem a kor és a hallgatók igényeinek megfelelő tantervek kidolgozójaként
és az azokhoz tartozó kimagasló minőségű jegyzetek szerzőjeként is formálta és formálja a hallgatók
matematikai szemléletét. Lenyűgöző előadói stílusa, minden részletre kiterjedő figyelme, jellegzetes humora számtalan hallgatójával szerettette meg a matematikát. Szemlélete, az oktatáshoz és a
hallgatókhoz való hozzáállása méltó a díj névadójának szellemiségéhez.
Végezetül álljon itt néhány hallgatói vélemény:
„Istenkirály előadó. Még akkor is odavonja a figyelmed, ha szándékosan nem akarsz rá figyelni.”
„Nincs olyan, aki vele ne értené meg a tananyagot.”
„Csak ajánlani tudom. És ne ijedj meg ha megmutatja a szuperképességeit (1. gyakot megtartotta,
2.-nál elment külföldre, ezért helyettesítés volt, 3. gyakra meg már mindenkit felismert arc alapján és
tudta mindenki nevét... :D)”
„Zseniálisan okos, és jó tanár.”
„Humoros, felkészült, ha valami nem volt tiszta előadáson, azonnal kitért rá, mintha tudta volna mit
nem értek.”
„Az ember nem tud nem figyelni nála, az órák pörgősek, izgalmasak.”
„Elviselhetővé teszi a hétfőket.”
„Nem túl könnyű dolgok olyan érthetően el vannak magyarázva, hogy az valami elképesztő.”
„Ha felnövök, Szeszlér akarok lenni...”
„Imádtam az összes előadást, számomra ezek voltak a félévben a legérdekesebbek.”
„Példakép.”
„Örök kedvenc.”
„Béla denevér + Laci denevér = Lajos denevér [...] Legjobb arc :)”
„Ő írta a legjobb tankönyvet/jegyzetet, jól magyaráz, fegyelmet tart, jól vizsgáztat.”
„A császár.”

