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Pályázati felhívás demonstrátori megbízásra a 201512016. tanévre

A Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar - a demonstrátorok

foglalkoztatásár l sz l 212014. Dékáni Utasításban foglaltak alapján -pályázatothirdet demonstrátori

feladatkor betoltésére a 201 5 12016. tanévre.

I. |, pályázat feltételei
$

Demonstrátori pály ázatot adhat be:

a' az a\apszakos hallgat , aki alaps2akon két lezárt fé|évvel és (akkreditált tárgyakkal egytitt, de

szakmai gyakorlat nélkiil) legalább 50 teljesített kredittel rendelkezik vagy mesterképzéses

hallgat .

b' apályáz j rendri tanulmányi osztondy át\agga|rendelkezik az utols két aktív félévben;

c. magatartása. kozosségi munkája példás'
d. nem áll fegyelmi' biinteto, szabálysértési eljárás alatt és

e. egy éven át tudja vállalni demonstrátorl megbizását, azaz nem tart zkodik kiilfÓldon, aktív fél

évvel regisztrál az oszi és tavaszi félévben is, és nem nyÍrjt be kedvezményes tanulmányi rend

iránti kérelmet.

II. Benyrijtand dokumentumok

A pályázatnak kotelez en tartalmaznia kell:
a. az ol<tatásl szewezeti egység megnevezését, ahol demonstrátorként szeretne kozremtíkodni;
b. szakmai onéletrajzot, amely kitér a pályázo eddigi szakmai eredményeire (pl. tanulmányi

verseny' TDK, korábbi demonstrátori tevékenység)'
szakmai elképzeléseit, és

a tanulmányi eredményeket a pályázat benyi4tása napjáig, az osszes eddigi félév felvett és

teljesített tárgyait, azok eredményeit és a féléves átlagot félévente (kreditigazolás);
a fogl alkozt at tanszékkutat csoport vezetoj ének ajánlását.

III. A pá|yázat benyrijtása, bírálata

Apályázatokat a dékán címére, a Kari Titkárságra kell benyrjtani elektronikusan és egy nyomtatott és

aláirt példánybarr legkésobb 2015. szeptember 14. hétf 16.00 ráig. A demonstrátori pályázatokr l
az illetékes irftézeti tanácsok rangsorolással dontenek legkésobb 201 5. szeptember 18-ig.

IV. Demonstrátori iiszttindíj
A 201512016. tanévre a Kar dékánja oktatási szervezeti egységenkérrt (intézet) a legkivál bb pálryáz k
részére 20.000 Ft/h osszegrÍ osztondíjat biaosít. A demonstrátor konkrét feladatait és az alkalmazás
feltételeit az oktatási szervezeti egység határozza meg. Az érdeklodok él zetesen aZ intézet
vezetojénél informál dhatnak. A demortstráfort, a dékán bízza meg' A demonstrátori megbízás
visszavonhat , amennyiben a hallgato vállalt k telezelségeit nem teljesíti. A demonstrátori pályázatra
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