2/2010. (XII. 15.) számú dékáni utasítás
demonstrátorok megbízásról az ELTE Állam- és Jogtudományi Karon
A Kar nappali tagozatos hallgatói demonstrátori megbízással bevonhatók az oktató-nevelő
munkába és a tudományos kutatómunkába, a szervezeti egységek szakmai tevékenységének
segítésébe, ezáltal is felkészítve őket hivatásuk színvonalas művelésére, illetve az egyetemi
oktatói-kutatói pályára. A demonstrátorok pályáztatása, megbízása rendjéről a dékán az
alábbiakban rendelkezik:
Pályáztatás, rangsorolás, megbízás
1.

§

(1) Demonstrátori megbízás az oktatási és más szervezeti egységek vezetői által kiírt, és
minden tanév szeptemberében a regisztrációs hét végéig közzétett nyilvános pályázat útján
nyerhető el. Minden pályázó csak egy demonstrátori helyre pályázhat.
(2) Demonstrátori megbízásra az a nappali tagozatos hallgató pályázhat, aki jogász képzés
esetén a Magyar alkotmány- és jogtörténet és Római jog alapvizsgákat, politológus képzés
esetén a Politikatudomány alapjai 2. és Európai alkotmány és parlamentarizmustörténet 2. c.
kurzusokat eredményesen teljesítette, és a pályázati kiírást megelőző két szemeszterének
tanulmányi ösztöndíjfizetés alapjául szolgáló átlaga legalább jó rendű, valamint a szak
képzési és kimeneti követelményeiben meghatározott képzési időt még nem merítette ki.
(3) A pályázaton részt venni szándékozó hallgató kérelmét a szervezeti egység vezetőjéhez
nyújtja be, aki a pályázati kérelmet elbírálja, több pályázat esetén rangsorolja.
(4) A pályázat részét képezi a demonstrátori pályázati űrlap, a hallgató önéletrajza, motivációs
levele, egy tanszéki oktató ajánlása, illetve a pályázat beadását megelőző két szemeszter
tanulmányi eredményeit igazoló leckekönyv-fénymásolata vagy ETR-ből nyomtatott
teljesítményigazolása, és tanszék által meghatározott egyéb szakmai követelmények.
(5) A pályázókat a szervezeti egység vezetői vagy az általuk létrehozott bizottság személyes
szakmai beszélgetésen hallgatja meg.
(6) A rangsorolás során figyelembe vehetőek különösen: a pályázó által a tanszéki
kurzus(ok)ból nyújtott teljesítmény; a Tudományos Diákkör szakmai és szervező
tevékenységeiben való részvétel; nyelvismeret; tanszéki oktatóhoz írt évfolyamdolgozat;
egyéb szakmai, illetve versenyen elért teljesítmény, a tanszék által meghatározott egyéb
szakmai követelmények.
(7) A demonstrátort a szervezeti egység vezetőjének előterjesztésére, a Tanulmányi Bizottság
jóváhagyásával a dékán bízza meg.
(8) Demonstrátori megbízás két szemeszterre, azaz 10 hónapra adható és új pályázat alapján
korlátlanul megismételhető.
A demonstrátori megbízás tartalma
2.

§

(1) A demonstrátor jogait és kötelezettségeit, feladatait, egyéni képzési és munkatervét,
foglalkoztatási idejét jelen szabályzat keretein belül a szervezeti egység vezetője határozza
meg.

(2) A demonstrátor jogosult a tanszék vagy intézet könyvtárának, kutatási eszközeinek
használatára, valamint a tanszékvezető meghívása alapján tanácskozási joggal részt vehet a
tanszéki vagy intézeti oktatói értekezleten.
(3) A demonstrátor témavezető segítségével végzi munkáját. A témavezető a tanszéken vagy
intézetben közalkalmazotti jogviszonyban álló oktatók közül az lehet, aki az előre egyeztetett
témában vállalja a demonstrátor szakmai munkájának irányítását, felügyeletét és vezetését. A
témavezető a demonstrátorral rendszeresen konzultál, számára a kutatási tevékenységben
segítséget nyújt.
A demonstrátor díjazása
3.

§

(1) A szervezeti egység vezetője az előterjesztésben rendelkezik arról, hogy a demonstrátor
díjazott vagy tiszteletbeli formában végzi munkáját. A díjazás összegét a Kari Tanulmányi
Bizottság a Kari Hallgatói Önkormányzat javaslatára a Hallgatói követelményrendszer kari
különös részben (HKR 271. §) meghatározott módon, a tudományos ösztöndíjkeret terhére
évente állapítja meg. A tanszékvezető javaslatára a díjazott demonstrátori megbízás egy- egy
szemeszterre is adható.
(2) A szervezeti egységek szemeszterenként legfeljebb két díjazott demonstrátor megbízására
tehetnek javaslatot.
A demonstrátori teljesítmény igazolása
4.

§

(1) A hallgató kérésére az elvégzett demonstrátori tevékenységet a tanszékvezető igazolja.
A demonstrátori megbízás megszűnése
5.

§

(1) Ha a demonstrátor a tanulmányi, demonstrátori kötelezettségeit nem látja el, illetőleg
elhanyagolja, továbbá, ha egyetemi hallgatóhoz méltatlan magatartást tanúsít, megbízását a
szervezeti egység vezetőjének kezdeményezésére a dékán visszavonja.
(2) A megbízás megszüntetését a tanulmányi félév végével a demonstrátor is
kezdeményezheti a szervezeti egység vezetőjénél.
6.

§

A jelen dékáni utasítás 2011. január l-jén lép hatályba.
Dr. Király Miklós
dékán

