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Élettani Intézet

Igazgató: Dr. Hunyady László

egyetemi tanár, az MTA rendes tagja

Ikt.sz. : 55867-4/AOELT/2020.

A Semmelweis Egyetem Elettani Intézete
pályázatot hirdet

demonstrátori megbízások elnyerésére
a 2020/21-es tanévre

az Orvosi Élettan I. és II. kötelező tárgyak keretében

A demonstrátori megbízásra pályázhatnak azon másod- vagy felsőbb éves hallgatók, akik hallgatói
aktivitása és tanulmányi eredménye kiemelkedő, valamint élettan tantárgyból korábban 5-ös
vagy 4-es szigorlati eredményt értek el. Előnyt jelent ezen felül az Elettani Intézetben eddig végzett
aktív Tudományos Diákköri munka.

A pályázatot az Élettani Intézet igazgatójához kell benyújtani az egységes kari demonstrátori
pályázati adatlap kitöltésével.

Jelentkezési határidő: 2020. július 3.

A kérelmeket az Élettani Intézet Igazgatója 2020. július 17-ig a Kar Dékánjához továbbítja.

A beérkezett pályázatok elbírálásáról a Kar vezetöje - a kari hallgatói önkormányzat bevonása mellett
- legkésöbb az őszi félév szorgalmi időszakának megkezdéséig dönt, mely döntéséröl egyidejűleg
értesíti a hallgatóit, valamint tájékoztatja az érintett oktatási szervezeti egységeket.

A demonstrátor feladatai:

Oktató felügyelete mellett részt vesz az Elettan I. és U. tantárgyak keretében tartott Elettan
gyakorlatok elökészítésében, végrehajtásában és kapcsolódó adminisztrációjában (kivéve a
konkrét vizsgáztatási és egyéb beszámoltatási tevékenységben való részvételt, illetve a
NEPTUN rendszer használatát).

Oktató felügyelete mellett részt vesz az írásbeli számoiikérések felügyeletében.
Erdemben közreműködik az oktatási szervezeti egység és a hallgatók közötti
kapcsolattartásban.

A demonstrátori megbízás időtartama: 10 hónap.

Havi foglalkoztatási idő: 20 óra

A demonstrátori ösztöndíj mértéke:

Első évben: 5.000,- Ft/hó, ha második éve tevékenykedik demonstrátorként: 7.000,- Ft/hó, ha
harmadik vagy negyedik éve látja el demonstrátori feladatait, úgy 8.000, - Ft/hó ösztöndíjban részesül.

Cím: 1094 Budapest, Tűzoltó u. 37-47.
Postacím: 1085 Budapest, Ullői út. 26. ; 1428 Budapest, Pf. 2.
Email: titkarsag. elettan@med. semmelweis-univ. hu

TeL: (06-1) 266-9180, (06-1) 459 1500/60400
Fax: (06-1)266-6504
Web: http://semmelweis.hu/elettan



A demonstrátori tevékenységre vonatkozó további rendelkezéseket a Seinmelweis Egyetem Szervezeti
és Működési Szabályzat - III. KONYV Hallgatói Követelményrendszer - III.4. RÉSZ Térítési és
Juttatási Szabályzata tartaünazza.

Budapest, 2020. május 15
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Dr. Huhyady László
egyetemi tanár

az Elettani Intézet igazgatója
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