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Az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika  

demonstrátori pályázati kiírása 

 

Az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika - a 53167/AOATO/2021 Dékáni levél iránymutatása szerint, a 

vonatkozó Semmelweis Egyetem SzMSz III. könyv (2020.03.25-től hatályos) III.4. része alapján - ezúton 

pályázatot ír ki 20 fő magyar nyelvű, 10 fő angol nyelvű és 10 fő német nyelvű ösztöndíjas demonstrátori 

helyre. 

 

A pályázat benyújtási határideje: 2021. július 9. 

 

A pályázatot az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika (AITK) az oktatas.aitk@med.semmelweis-univ.hu 

emailcímen várja. 

 

A pályázat elbírálási menete és határideje: az AITK a hozzá beérkezett pályázatokat rangsorolja, majd 

megküldi az ÁOK Dékánjának. 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 hallgatóit, valamint tájékoztatja az érintett oktatási-kutatási 

szervezeti egységeket. 
  

Az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinikán a Demonstrátorral szemben elvárt tevékenységek: 

- hallgatóként az oktatás-módszertani és belső szakmai képzéseken való részvétel: a demonstrátori 

tevékenységre való felkészítés jegyében már a tanévkezdés előtt, illetve később a tanév folyamán szükség 

szerint;  

- társ-gyakorlatvezetőként a szkill- vagy szimulációs képzéselemet tartalmazó gyakorlatokon a 

demonstrátorral előzetesen egyeztetett beosztás alapján: 

o az Intenzív terápia és aneszteziológia tárgy gyakorlatain való részvétel, mint 

 ABC-alapkészségek, CPR-alap és CPR-Sim1 és CPR-Sim2 szimulációs gyakorlatok, 

 HiFi-Sim szimulációs gyakorlat, 

o egyéb szkill- vagy szimulációs képzéselemeket tartalmazó gyakorlatokon: 

 a Klinika részvételével zajló alsóbb éves és posztgraduális KhBLS-képzéseken, ABCDE-

SBAR-gyakorlaton és készségfejlesztési gyakorlaton való részvétel; 

o egyetemi felkérés alapján teljesítendő vagy a Klinika által szervezett oktatási és tudományos 

fórumokon (pl. SIASTOK) történő részvétel. 

 

A demonstrátori megbízás a 2020/2021. tanévre, legfeljebb 10 hónap időtartamra szól.  

A havi foglalkoztatási idő szükséges időtartama legalább havi 16 óra, legfeljebb havi 50 óra. 
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A demonstrátori ösztöndíj mértéke:  
A demonstrátori díj összegét – mely 10 hónapon át kerül kiutalásra – a Kar dékánja évenként határozza meg. 

Az elnyert ösztöndíj folyósítására a Klinika vezetője által havonta kiállított teljesítésigazolás alapján, havi 

rendszerességgel kerül sor. 

 

A pályázatok rangsorolása során figyelembe veendő szempontok:  

- a pályázó oktatási elkötelezettsége, amelyhez az AITK kéri az egyéni motivációk rövid ismertetését 

(10-12 sorban); 

- a pályázó részvétele az AITK Oktatásvezetése által szervezett rövid, 8-10 perces távbeszélgetésen;  

- egyéb részvétel egyetemi, kari, ill. egyetemen kívüli oktatói vagy közösségformáló tevékenységben; 

- a pályázó által az Intenzív terápia és aneszteziológia tárgy kurzusán nyújtott teljesítmény;  

- szakmai versenyeken elért teljesítmény. 

 

 

Eredményes pályázást kívánunk! 

 

Budapest, 2021. május 17. 
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