
Pályázat demonstrátori ösztöndíjra 
a Biofizikai és Sugárbiológiai Intézetbe 

 
A Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet pályázatot hirdet az Általános Orvostudományi Kar 
hallgatóinak demonstrátori feladat ellátására a 2020/21-es tanévre. 
 
A pályázat célja: 
A demonstrátorok foglalkoztatásának célja az arra alkalmas és érdemes hallgatók bevonása a 
Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet oktató és tudományos kutatómunkájába, intenzívebb és 
magasabb színvonalú szakmai képzésük mellett az oktatói és kutatói utánpótlás felkészítése 
és nevelése érdekében. A demonstrátorok foglalkoztatási ideje 20 óra/hó a 2020/21-es tanév 
I. és II. szemeszterének szorgalmi időszakában. 
 
A jelentkezés feltételei: 
Demonstrátori megbízásra pályázhat az a 
a) másod- vagy felsőbb éves hallgató, aki      
b) az előző tanévben legalább jó tanulmányi átlageredményt ért el, 
c) biofizikából már vizsgát tett jeles (kivételes esetben jó) eredménnyel, 
d) magatartása példamutató, 
e) átlagon felüli kifejezőkészséggel és idegen nyelvismerettel rendelkezik, 
f) elhivatottságot érez a biofizika oktatásában való közreműködésre. 
 
A demonstrátor által ellátandó feladatok: 
A Biofizikai és Sugárbiológiai Intézetben dolgozó demonstrátor 
1) részt vesz a gyakorlati foglalkozások előkészítésében (pl.: kísérleti berendezések 

működésének ellenőrzése, kalibrálása, vizsgálati minták előkészítése), 
2) segíti a gyakorlatvezető oktató munkáját a gyakorlati órán, 
3) igény esetén részt vesz az előadások technikai előkészítésében (bemutatások, 

illusztrációs anyagok előkészítése), 
4) asszisztál az előadásokon vagy gyakorlatokon, 
5) szerepet vállal az esetleges demonstrációk és tanulmányi versenyek szervezésében és 

lebonyolításában, 
6) közreműködik új gyakorlati oktatási és kutatási módszerek kidolgozásában, 

bevezetésében, 
7) a tavaszi félév szorgalmi időszakának utolsó napjáig részletes beszámolót készít 

tevékenységéről az intézetigazgatónak. 
 

A demonstrátori munka szabályai: 

 Minden demonstrátornak az első oktatási héten jelentkeznie kell a tanulmányi felelősnél 
és az illető gyakorlatvezetőnél, ahova be kíván járni. 

 Egy gyakorlati csoportban legfeljebb egy demonstrátor dolgozhat. 

 Csoport váltás a félév során nem megengedett. 

 A félév során a demonstrátor legfeljebb három alkalommal hiányozhat a gyakorlatokról. 
(Ha valaki vállal demófelügyeletet annak négy hiányzás megengedett) 

 Az aláírás megszerzésének feltétele: A megengedettnél nem több hiányzás, a gyakorlat-
vezető megítélése szerinti aktív részvétel a gyakorlatokon. 



A demonstrátori ösztöndíj mértéke: 
Amennyiben a hallgató először lát el demonstrátori feladatokat, úgy az ösztöndíj mértéke 
5.000,- Ft/hó, ha második éve tevékenykedik demonstrátorként 7.000,- Ft/hó, és ha 
harmadik, vagy negyedik éve látja el demonstrátori feladatait, úgy 8.000,- Ft/hó ösztöndíjban 
részesül. 
 
A jelentkezés módja 
A jelentkezést elektronikusan kell elküldeni Dr. Mártonfalvi Zsolt részére az alábbi e-mail 
címre: 

martonfalvi.zsolt@med.semmelweis-univ.hu 
 

A jelentkezésnek tartalmaznia kell a hallgató nevét, NEPTUN kódját, az Orvosi Biofizika I. és II. 
tárgyak vizsgaeredményeit, az utolsó félév tanulmányi átlagát és egy rövid (max. 100 szavas) 
motivációs összefoglalót, hogy a pályázó miért kíván az Orvosi biofizika tárgy keretein belül 
demonstrátori munkát végezni. 
 
Jelentkezési határidő: 2020. július 3. 
 
A beérkezett pályázatok elbírálásáról a Kar vezetője - a kari hallgatói önkormányzat bevonása 
mellett – legkésőbb az őszi félév szorgalmi időszakának megkezdéséig dönt, mely döntéséről 
egyidejűleg értesíti a pályázót. 
 
 
Budapest, 2020. május 15. 
 
 
        Dr. Kellermayer Miklós 
        intézetigazgató 
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