
Demonstrátori pályázat a 2022/2023-es tanévre a Magatartástudományi Intézetben 
 az Általános Orvostudományi Kar hallgatói számára demonstrátori feladatok ellátására  

Orvosi pszichológia tantárgyban 
 

Kedves leendő Demonstrátorok! 

A Magatartástudományi Intézet pályázatot hirdet a 2022/2023-as tanévre demonstrátori feladatok 

ellátására az Orvosi pszichológia tantárgyban. A demonstrátori pályázat célja az arra érdemes hallgatók 

bevonása a Magatartástudományi Intézet oktatási tevékenységébe, az intenzívebb és személyesebb 

gyakorlati képzés biztosítása, valamint az új tanár- és kutatógeneráció felkészítésének elősegítése 

érdekében. A demonstrátorok foglalkoztatási ideje 16 óra/hónap a szorgalmi időszakban a 2022/23-as 

tanév mindkét félévében. 

Jelentkezési határidő: 2022. július 3. 

Megbízás időtartama: 2 szemeszter 

A demonstrátor által ellátandó feladatok: 

- Legalább heti egy, maximum 2 alkalommal rendszeresen, oktató felügyelete mellett részt vesz az Intézet  

oktató-nevelő és tudományos munkájában  az Orvosi pszichológia tárgyban. A hiányzások száma nem 

haladhatja meg a 25 %-ot.  

- Érdemi közreműködés a hallgatókkal való kapcsolattartásban, és a tantárggyal kapcsolatos 

szemléletformálásban. Kiválóságukkal példát mutatnak a hallgatótársaiknak.  

- Aktívan részt vesz a fakultatív gyakorlati lehetőségek (pl. alváslabor látogatás) kidolgozásában és 

megszervezésében. 

- Szituációs gyakorlatokat sajátít el, mint oktatóbeteg, melyet az Orvosi pszichológia gyakorlatok során az 

oktatóval együtt bemutat. 

- Aktívan segíti az oktatók munkáját a digitális oktatás fejlesztésében.-Tudomásul veszi, hogy tevékenysége 

ellátása során köteles a hatályos adatkezelési jogszabályok/szabályzatok szerint eljárni, a feladatai ellátása 

során tudomására jutott információt, adatokat, rendelkezésre álló dokumentumokat bizalmasan kezeli, 

azokról harmadik személy számára felvilágosítást nem adhat, illetve nem tehet hozzáférhetővé. 

A demonstrátori kinevezést kapott hallgatók tapasztalt oktatók mellé kerülnek beosztásra. A megbízott 

oktató rendszeresen konzultál a demonstrátorral, segíti őt a szakmai fejlődésben, és ellenőrzi 

tevékenységét. A demonstrátorok tevékenységükért két (2) kreditpontot kapnak, feltéve, hogy a 

tevékenységük a teljes tanévre (2 szemeszter) szól (SzMSz 20 / C. §). A demonstrátori ösztöndíjas helyet 

elnyert hallgatók az Intézet által elkészített havi teljesítésigazolás alapján a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 

(TVSZ) által meghatározott díjazásban részesülnek. 

Pályázati feltételek: 

- ÁOK III-V. évfolyam számára. 

- Orvosi pszichológia tantárgy magas szintű ismereteivel rendelkezik, és jeles (5) vizsgát tett belőle. 

- Orvosi szociológia és kommunikáció tantárgyakból legalább jó (4) érdemjegyet szerzett. 



- A tantárgy oktatása iránt elkötelezett és magatartása, hozzáállása példaértékű. 

- Tanulmányi átlaga legalább 4.00 az előző tanévben. 

 

A pályázati űrlapot az Intézet honlapjáról lehet letölteni.  

A jelentkezésnek tartalmaznia kell a hallgató nevét, a NEPTUN azonosítót, az Orvosi pszichológia, az Orvosi 

szociológia és az Orvosi kommunikáció tantárgyak érdemjegyeit, az előző év tanulmányi átlagát és egy 

rövid (legfeljebb 100 szó) motivációs levelet. 

 

A befogadott pályázatok elbírálásáról a kar vezetője dönt legkésőbb az 2022/2023 őszi szemeszter 

kezdetéig, és egyidejűleg értesíti a jelentkezőket. 

 

A kitöltött, aláírt jelentkezéseket elektronikus formában (bescannelve, pdf formátumban) a 

szalardy.orsolya@med.semmelweis-univ.hu email címre kérjük eljuttatni. 

 

Várjuk szeretettel a jelentkezőket! 


