
A Semmelweis Egyetem Biokémiai Tanszéke 

pályázatot hirdet demonstrátori feladatkör 

betöltésére a 2022/2023-as tanévre 

Pályázatot nyújthat be az a hallgató, 

· aki a pályázat benyújtását megelőző két aktív félévben (a 2020/2021-es tanév II. félévében, 

és 2021/2022 I. félévében) legalább jó tanulmányi átlageredményt ért el

· aki az Orvosi Biokémia II. tárgyból a szigorlatot jeles, kivételes esetben jó érdemjeggyel 
abszolválta

· átlagon felüli kifejezőkészséggel és pedagógiai érzékkel rendelkezik (az intézet valamelyik 

oktatójának ajánlása alapján)

A pályázatnak tartalmaznia kell a fenti feltételekre vonatkozó adatokat és ajánlást, a pályázó nevét, 

Neptun kódját, e-mail és telefon elérhetőségét. A demonstrátori pályázat benyújtására a tavaszi 

félév vizsgaidőszakának utolsó napjáig van lehetőség.  

A pályáztatási folyamat alatt és a demonstrátori munka végzése során az Orvosi Biokémiai Intézet 

kapcsolattartója Dr. Törőcsik Beáta. 

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. 

A demonstrátoroktól elvárt részvétel az oktatómunkában az Orvosi Biokémia I. és II. tárgyak 

keretében: 

· A demonstrátori munka első évében részvétel heti egy szemináriumon az általuk

választott gyakorlatvezető mellett, továbbá szemeszterenként egy szeminárium vezetése

oktatói felügyelet mellett, továbbá vizsgaidőszakban közreműködés a vizsgák

lebonyolításában.

· A felsőbbéves demonstrátorok esetében az önállóan tartott szemináriumok száma

emelkedik, de egy csoport esetében maximum a szemináriumok 50%-át tartja

demonstrátor.

A demonstrátori megbízás 2022. szeptember 1-től 2023. június 30-ig szól. A demonstrátorok a 

tavaszi félév szorgalmi időszakának utolsó napjáig részletes beszámolót készítenek 

tevékenységükről az oktatási-kutatási szervezeti egység vezetőjének.  

A demonstrátorok a Neptunban jogosultak az Orvosi Biokémiai Intézet által meghirdetett 

demonstrátor kurzus felvételére. 2 kreditpontot kapnak, amennyiben folyamatosan 10 hónapon 

keresztül végeznek demonstrátori tevékenységet, 1 kreditpontot kapnak, amennyiben folyamatosan 

legalább 5 hónapon keresztül végeznek demonstrátori tevékenységet. A demonstrátorok 

demonstrátori tevékenységükért demonstrátori ösztöndíjban részesülnek. A hallgatók - dékáni 

engedéllyel - demonstrátori ösztöndíj folyósítása nélkül is bevonhatók a tanszéki/intézeti munkába 

az érintett oktatási-kutatási szervezeti egység vezetőjének javaslata alapján. 

Budapest, 2022. május 18. 




