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(A dőlt betűvel szedett szövegrész Egyetemi Szabályzat)

A 134/2001/XIII. 18/ET. számú határozat alapján megalkotott
GYTK 14/2001-2002. (II.19.) sz. határozata
a demonstrátorok alkalmazásáról

Sz.1.: A demonstrátorok foglalkoztatásának célja az arra alkalmas és érdemes hallgatók
bevonása valamely oktatás egység oktató és tudományos munkájába intenzívebb és magasabb
színvonalú szakmai képzésük mellett az oktató és kutatói utánpótlás felkészítése és nevelése
érdekében.

Sz.2.: Demonstrátori megbízásra az a másod vagy felsőbb éves hallgató pályázhat, aki
a. az előző tanévben legalább jó tanulmányi átlageredményt ért el,
b. a választott szakterület tantárgyából már vizsgát tett jeles (kivételesen jó)
eredménnyel
c. magatartása példamutató
d. átlagon felüli kifejező készséggel és idegen-nyelv ismerettel rendelkezik,
e. eredményes diákköri munkát végez,
f. szűkebb környezetében bekapcsolódott a közösségi életbe.
Kari Sz. 1.: A Gyógyszerésztudományi Karon demonstrátori megbízásra harmad –
kivételesen másod – illetőleg felsőbb éves hallgató pályázhat.

Sz. 3.: A demonstrátorok által ellátható feladatok:
a. gyakorlati foglalkozások előkészítése,
b. a gyakorlatvezető oktató munkájának segítése a gyakorlati órán,
c. részvétel az előadások technikai előkészítésében,
d. asszisztálás előadásokon,
e. részvétel tanulmányi versenyek szervezésében és lebonyolításában
f. közreműködés új gyakorlati oktatási és kutatási módszerek kidolgozásában,
bevezetésében.

Kari Sz.2.: A demonstrátorok száma nem haladhatja meg a Kar hallgatói létszámának 3% át.
Kari sz.3.: A Kar dékánja minden év február hó 10-ig felméri az igényeket.
Kari sz.4.: A demonstrátori helyeket minden év március hó 10-ig, az oktatási, szervezeti
egységektől beérkezett igények alapján, a Kar dékánja osztja el.
Sz.4.: Demonstrátori megbízást a hallgató pályázat útján elnyert megbízás útján láthat el.
Kari sz.5.: A pályázati hirdetményt a Kar dékánja teszi közzé minden év április hó 30-ig.
Kari sz.6.: A pályázatot az illetékes oktatási, szervezeti egység vezetőjéhez kell benyújtani
július 31-ig. A pályázatban a személyi adatok mellett ismertetni kell a hallgató tudományos
diákköri tevékenységét, az előző két félévben elért tanulmányi átlageredményét, és az intézet
által oktatott tantárgyak vizsgaeredményeit.
Kari sz.7.: A kérelmet az intézet vezetője – javaslattal és a TDK titkár véleményével ellátva,
sorrend felállításával – a Kar Dékánjához augusztus 31-ig továbbítja.
Kari sz.8.: A demonstrátori pályázatok elbírálásáról – a Hallgatói Önkormányzattal
egyetértésben – a Dékán dönt, melyről szeptember 15-ig értesíti az illetékes oktatási,
szervezeti egység vezetőjét.
Kari sz.9.: A demonstrátori tevékenységet a leckekönyvbe be kell jegyezni.
Kari sz.10.: A demonstrátori tevékenység nem minősül munkaviszonynak.
Kari sz.11.: A demonstrátori megbízás egy tanévre szól.
Kari sz.12.: A demonstrátor feladatainak ellátásáért díjazásban részesül. A demonstrátori díj
összegét – mely 10 hónapon átkerül kiutalásra – a Kar dékánja évenként határozza meg.
Kari sz.13.: A demonstrátori díjat az állami támogatásokra vonatkozó szabályok szerint a
tárgyhónapban – a következő hónapra esedékes pénzbeli támogatással egyidejűleg – kell a
hallgató részére átutalni.
Kari sz.14.:

A demonstrátor köteles az oktatási, szervezeti egység munkarendjét és

fegyelmét betartani, az egyetemi vagyon védelméért anyagi és erkölcsi felelősséggel tartozik.
Kari sz.15.: Feladatait, munkatervét, foglalkoztatási idejét az oktatási, szervezeti egység
vezetője határozza meg.

Kari sz.16.: A demonstrátori megbízás a tanév vége előtt visszavonható, ha a hallgató
tanulmányi vagy demonstrátori kötelezettégeit nem látja el, illetve elhanyagolja, valamint, ha
egyetemi hallgatóhoz méltatlan magaratást tanúsít.
Kari sz.17.: E szabályzat a KT által történt jóváhagyás után azonnal hatályba lép. A
2001/2002. tanévben a kar dékánja a határidőket saját hatáskörben állapítja meg.

A szabályzatot a Kari Tanács 2002. február 18-i ülésén 14/2001-2002. (II. 19.) GYTK sz. alatt
jóváhagyta.
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