
DEMONSTRÁTORI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 

 

A Semmelweis Egyetem Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai 

Intézete demonstrátori ösztöndíjpályázatot hirdet az Általános Orvostudományi Kar hallgatói 

részére a 2020/21-es tanévre az alábbi feltételekkel: 

 

1. A demonstrátori tevékenységet az Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és 

Patobiokémiai Intézet, illetve annak jogutódja, a Biokémiai és Molekuláris Biológiai 

Intézet Molekuláris Biológiai Tanszéke által a 2020/21. tanév 1. félévében oktatott 

Orvosi Kémia, illetve Molekuláris Sejtbiológia I., valamint a 2. félévben oktatott 

Molekuláris Sejtbiológia II. tárgyak magyar, angol vagy német nyelvű hallgatói 

gyakorlatain lehet ellátni. 

 

2. A pályázatot az Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet 

Titkárságára (1094 Budapest, Tűzoltó utca 37-47.) kell benyújtani legkésőbb 2020. 

július 03. napjáig. A benyújtott pályázatokat a Kar vezetője - a kari hallgatói 

önkormányzat bevonása mellett – legkésőbb az őszi félév szorgalmi időszakának 

megkezdéséig bírálja el és a pályázót a döntés eredményéről értesíti. 

 

3. A demonstrátor feladatköre: az említett tárgyak gyakorlati oktatásában való aktív 

részvétel (elméleti felkészülés, az órákon való technikai segítség, olykor a 

gyakorlatvezető felügyelete mellett gyakorlatok önálló vezetése; egyes elméleti 

konzultációs blokkok megtartása). A demonstrátor a tavaszi félév szorgalmi 

időszakának utolsó napjáig részletes beszámolót készít tevékenységéről az oktatási-

kutatási szervezeti egység vezetőjének, mely a szabadon választott tantárgyként 

felvett demonstrátori tevékenység leckekönyvben történő elismerésének feltétele.  

 

4. A demonstrátori megbízás időtartama a 2020/21. tanév első és második félévére terjed 

ki; a havi foglalkoztatási idő legalább a választott kurzus gyakorlati időtartama, de 

legfeljebb havi 50 óra. 

 

5. 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. 

 

6. A demonstrátori tevékenység feltétele, hogy a 2018/19. tanév második és a 2019/20. 

tanév első félévében szerzett érdemjegyek átlaga legalább 4,0 legyen, továbbá a 

pályázó az Intézet által oktatott kötelező tárgyak mindegyikéből jeles érdemjeggyel 

rendelkezzen. Idegen nyelvismeret (angol, német) előnyt jelent.  

 

 

Budapest, 2020. május 15. 

 

 

 

Dr. Keszler Gergely 

egyetemi docens, mb. igazgató 


