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dékán

2/2014. számú Dékáni Utasítás
a demonstrátorok foglalkoztatásáról

a SZlEGazdaság- és Társadalomtudományi Karon

1. §

(1) A Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (továbbiakban: Kar)
hallgatóit demonstrátorként bevonhatja a tudományos kutató és az oktatást előkészítő
munkába.

(2) A demonstrátori rendszer célja a hallgatói elkötelezettség növelése, a hallgatók

felkészítése hivatásuknak az átlagosnál magasabb színvonalú művelésére, mester és

doktori képzésben tanulmányok folytatására valamint az egyetemi oktatói, kutatói
munkára.

2. §

(1) Demonstrátori tevékenységet csak teljes idejű képzésben részt vevő hallgató folytathat.

(2) Demonstrátori megbízás kizárólag nyilvános pályázat útján nyerhető el.

(3) Demonstrátori megbízás egy tanévre (10 hónapra) adhato, a megbízás - újabb sikeres
pályázati eljárással - ismételhető.

(4) A Karon az alábbi oktatási szervezeti egységek jogosultak demonstrátort foglalkoztatni:

Közgazdaságtudományi, Jogi és Módszertani Intézet

Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet

Üzleti Tudományok Intézete

Társadalomtudományi és Tanárképző Intézet

(5) Az oktatási szervezeti egységen belül egyidejűleg foglalkoztatott demonstrátorok száma
maximum 10 fő.

(6) A demonstrátor konkrét feladatait és az alkalmazás feltételeit az oktatási szervezeti
egységek határozzák meg.

3. §

(1) A demonstrátori pályázatot a szervezeti egységek vezetőinek javaslata alapján a dékán
írja ki.
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(2) A következő tanévre szóló pályázat minden év augusztus lS-ig a kari weboldalon kerül
közzétételre.

(3) Demonstrátori pályázatot adhat be:

a) az alapszakos hallgató, aki alapszakon két lezárt félévvel és (akkreditált

tárgyakkal együtt, de szakmai gyakorlat nélkül) legalább 50 teljesített kredittel

rendelkezik vagy mesterképzéses hallgató,

b) a pályázó tanulmányi ösztöndíj átlaga az utolsó két aktív félévben legalább 4,00,
c) magatartása, közösségi munkája példás és

d) nem áll fegyelmi, büntető, szabálysértési eljárás alatt és
e) egy éven át tudja vállalni demonstrátori megbízását, azaz

nem tartózkodik külföldön,

aktív félévvel regisztrál az őszi és tavaszi félévben is, és

nem nyújt be kedvezményes tanulmányi rend iránti kérelmet.
(4) A pályázatnak kötelezően tartalmaznia kell:

a) az oktatási szervezeti egység megnevezését, ahol demonstrátorként szeretne
közreműködni;

b) szakmai önéletrajzot, amely kitér a pályázó eddigi szakmai eredményeire (pl.
tanulmányi verseny, TDK, korábbi demonstrátori tevékenység),

c) szakmai elképzeléseit, és

d) a tanulmányi eredményeket a pályázat benyújtása napjáig, az összes eddigi félév
felvett és teljesített tárgyait, azok eredményeit és a féléves átlagot félévente

(kreditigazolás );

e) a foglalkoztató tanszék/kutatócsoport vezetőjének ajánlását.
(5) A pályázatokat a dékán címére, a Kari Titkárságra kell benyújtani.

(6) A demonstrátori pályázatokról az illetékes intézeti tanácsok rangsorolással döntenek
legkésőbb szeptember lS-ig.

(7) A döntésről szóló jegyzőkönyv kivonatot az Intézet igazgatója haladéktalanul megküldi a

dékán részére.
(8) Az elutasított pályázókat a dékán levélben értesíti.

(9) Jelen utasítás 2. § (5) pontjában meghatározott keretet a szervezeti egységek nem
kötelesek feltölteni.

4.§

(1) A demonstrátor tevékenységét szerződéses jogviszonyban, de térítés nélkül végzi.

(2) A pályázaton sikeresen szereplő hallgatókkal a Kar nevében a dékán közérdekű
önkéntes szerződést köt.

(3) A demonstrátori tevékenységet a Neptun rendszerbe be kell vezetni, és az oklevél-

mellékletben fel kell tüntetni.
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5.§

(1) A dékán a pályázat kiírása kor dönthet úgy, hogya legkiválóbb demonstrátorok részére

ösztöndíjat adományoz.

(2) Az ösztöndíjkeret mértékét a dékán határozza meg, és azt szervezeti egységen ként egy
évre a pénzügyi nyilvántartásban elkülöníti.

(3) A demonstrátori ösztöndíj minden szervezeti egységben azt a demonstrátort illeti meg,

aki az intézeti tanács által képzett rangsor legelején áll. Azonos színvonalú pályázatok

esetén az ösztöndíj egyenlő arányban megosztható.
(4)Amennyiben a demonstrátori ösztöndíj odaítélésre kerül, ezt a 4. § (7) bekezdésben

jelzett jegyzőkönyvben rögzíteni kell.

(S) Az ösztöndíjban részesülő demonstrátorokkal a kar ösztöndíjszerződést köt. A
szerződés 3 példányban készül, amelyek közül egy példánya demonstrátoré, egyet az

intézeti, egyet pedig a kari irattárban kell megőrizni.

(6)Az ösztöndíj folyósítása a Szent István Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat S/D
melléklet 34. § (1) rendelkezései alapján történik.

6.§

(l) A demonstrátori megbízás visszavonható.

(2) A megbízás visszavonását kezdeményezheti a demonstrátor vagy az illetékes szervezeti
egység vezetője.

(3) A demonstrátori megbízás visszavonásáról az illetékes intézeti tanács véleményének
figyelembevételével a dékán dönt.

(4) Az ösztöndíjban részesülő demonstrátor megbízatásának visszavonásával egyidejűleg az

ösztöndíj-kifizetés visszavonása is megtörténik.
(S) A fel nem használt demonstrátori ösztöndíjkeretet a Kar központi költségvetésébe

vissza kell utalni, az a pályázati eljárás lezárását követően semmilyen indokkal és célból
nem használható fel.

7.§

(1) Jelen utasítás az aláírás napján lép hatályba.

Gödöllő, 2014. július 17.
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KT-347/2014.

PÁlVÁZATIFElHívÁs
demonstrátori megbízásra a 2014/2015. tanévre

A Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar - a demonstrátorok foglalkoztatásáról szóló
2/2014. Dékáni Utasításban foglaltak alapján - pályázatot hirdet demonstrátori feladatkör betöltésére a
2014/2015. tanévre.

1. A pályázat feltételei

Demonstrátori pályázatot adhat be:

a) az alapszakos hallgató, aki alapszakon két lezárt félévvel és (akkreditált tárgyakkal együtt, de

szakmai gyakorlat nélkül) legalább 50 teljesített kredittel rendelkezik vagy mesterképzéses

hallgató,

b) a pályázó tanulmányi ösztöndíj átlaga az utolsó két aktív félévben legalább 4,00,

c) magatartása, közösségi munkája példás,

d) nem áll fegyelmi, büntető, szabálysértési eljárás alatt és

e) egy éven át tudja vállalni demonstrátori megbízását, azaz

nem tartózkodik külföldön,

aktív fél évvel regisztrál az őszi és tavaszi félévben is, és

nem nyújt be kedvezményes tanulmányi rend iránti kérelmet.

II. Benyújtandó dokumentumok

A pályázatnak kötelezően tartalmaznia kell:

a) az oktatási szervezeti egység megnevezését, ahol demonstrátorként szeretne közreműködni;

b) szakmai önéletrajzot, amely kitér a pályázó eddigi szakmai eredményeire (pl. tanulmányi

verseny, TDK, korábbi demonstrátori tevékenység),

c) szakmai elképzeléseit, és

d) a tanulmányi eredményeket a pályázat benyújtása napjáig, az összes eddigi félév felvett és

teljesített tárgyait, azok eredményeit és a féléves átlagot félévente (kreditigazolás);

e) a foglalkoztató tanszék/kutatócsoport vezetéíjének ajánlását.

Ill. A pályázat benyújtása, bírálata
A pályázatokat a dékán címére, a Kari Titkárságra kell benyújtani elektronikusan és egy nyomtatott és

aláírt példányban legkésőbb 2014. szeptember 10-ig.

A demonstrátori pályázatokról az illetékes intézeti tanácsok rangsorolással döntenek legkésőbb

szeptember lS-ig.

IV. Demonstrátori ösztöndíj
A 2014/15. tanévre a Kar dékánja oktatási szervezeti egységenként (intézet) a legkiválóbb pályázók

részére 20.000 Ft/hó összegű ösztöndíjat biztosít.

A demonstrátor konkrét feladatait és az alkalmazás feltételeit az oktatási szervezeti egység határozza meg. Az

érdeklődők előzetesen az intézet vezetőjénél informálódhatnak.

A demonstrátort a dékán bízza meg. A demonstrátori megbízás visszavonható, amennyiben a hallgató vállalt

kötelezettségeit nem teljesíti.

A demonstrátori pályázatra és a demonstrátorok foglalkoztatására vonatkozó részletes szabályokat a dékáni

utasítás tartalmazza.


