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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 

 

A demonstrátori tevékenységről szóló 34/2012. sz. Rektori Utasítás 3. § (1) alapján 

demonstrátori pályázatot hirdetek a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Kar 

Területi Vízgazdálkodási Tanszékre 2 fő, a Vízellátási és Csatornázási Tanszékre 2 fő, a 

Vízépítési Tanszékre 1 fő, Víz- és Környezetpolitikai Tanszékre 1 fő részére a 2022/2023-

as tanév II. félévre. 

 

A Víztudományi Kar nappali tagozatos hallgatói – demonstrátori megbízás alapján – 

bevonhatók az oktató-nevelő munkába és a tudományos kutatómunkába, ezzel is segítve 

felkészülésüket majdani hivatásuk színvonalas művelésére, valamint kutatói, oktatói 

pályára orientálásukat. 

 

A demonstrátori tevékenység ellátásáért az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat díjazásban 

részesíti a hallgatókat. A díjazás teljesítményarányosan történik. Demonstrátori ösztöndíj 

a 2022/2023-as tanév tavaszi félévében 2023. februártól 2023. júniusig folyósítható. 

 

A demonstrátori megbízás az adott tanévre szól, amely nem hosszabbítható, azonban 

újabb eredményes pályázat elnyerésével megismételhető. 

 

 

A demonstrátor által ellátandó feladatok 

 

A demonstrátor: 

 jogosult a tanszék felszerelési tárgyainak, oktatási és kutatási eszközeinek 

használatára; 

 bevonható gyakorlatok, szemináriumok vezetésébe, demonstrációk tartásába, 

valamint más részfeladatokba; 

 segíti a tanszéken folyó oktatási, nevelési és tudományos munkát, valamint az 

oktatás- és tudományszervezési tevékenységet; 

 tanácskozási joggal részt vehet a tanszéki értekezleten, módszertani és más 

rendezvényeken. 

 

A demonstrátor a tanszékvezető döntése alapján láthat el oktatási tevékenységet, amely 

nem haladhatja meg heti átlagban a két órát, dékáni engedéllyel a négy órát. A 

demonstrátor havi összes tevékenysége (oktatási és egyéb tevékenység) nem haladhatja 

meg a havi húsz órát. 

 

A demonstrátor konkrét feladatait, egyéni munkatervét, képzési és foglalkoztatási rendjét, 

elfoglaltságát az illetékes tanszékvezető határozza meg. 
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A pályázat benyújtásának feltételei 

 

Pályázatot nyújthat be az a hallgató, 

 aki a 2022/2023. tanévben II. vagy III. évfolyamon teljes idejű támogatott 

képzésre iratkozott be, és 

 akinek tanulmányai során minden félévben az ösztöndíj átlageredménye minimum 

3,50, és 

 aki a választott szakterület tárgyából jó (4) vagy jeles (5) eredményt ért el, és 

 akinek magatartása, közösségi munkája példás. 

 

 

A pályázatok benyújtásának módja és határideje 

 

A demonstrátori megbízásra szóló pályázatot az illetékes tanszékhez kell benyújtani, a 

pályázati felhíváshoz mellékelt pályázati lapon 2023. január 20-án (péntek) 08:00 

óráig. 

 

 

A pályázatok elbírálása 

 

A tanszékekhez beérkezett pályázatokat a tanszékek rangsorolva és ajánlással ellátva 

2023. január 24-én (kedd) 12:00 óráig megküldik a Víztudományi Kar Dékáni 

Hivatalába. 

 

A dékán a tanszéki ajánlások figyelembevételével határozatban dönt a demonstrátori 

kinevezésről 2023. január 27-én (péntek) munkaidő végéig. 

 

 

 

Baja, 2022. december 7. 

 

 

 

         Dr. Bíró Tibor s. k. 
                 dékán 


