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Pályázatot kiíró oktatási-kutatási szervezeti egység neve: 

………………………………………………………………………………………..…………….………... 

 

Pályázó neve: ………………………………………………………………………………...……………... 

Pályázó Neptun kódja: …………………………………………………………………………...…………. 

Pályázó évfolyama (jelenlegi): …………………………………………………………………...…………. 

Pályázó születési ideje, helye: ……………………………………………………………………...……….. 

Pályázó anyja neve: …………………………………………………………………………………...…….. 

Pályázó címe: ……………………………………………………………………………………...………... 

Pályázó telefonszáma: ……………………………………………………………………………...……….. 

Pályázó e-mail címe: ……………………………………………………………………………...………… 

 

Témakör/tantárgy megnevezése:  

……………………………………………………………………………………………………...………... 

 

Tudományos Diákkör szakmai és/vagy szervező tevékenységben történő részvétel: 

……………………………………………………………………………………………………...………... 

……………………………………………………………………………………………………...………... 

 

Egyéb szakmai versenyen elért eredmény: 

…………………………………………………………………………………………………..….………... 

………………………………………………………………………………………………..…….………... 

 

Nyelvismeret: …………………………………………………………………………………………...…... 

 

Közreműködés kari, oktatási-kutatási szervezeti egység rendezvényének megszervezésében: 

………………………………………………………………………………………………..…….………... 

……………………………………………………………………………………………..……….………... 

 

Részvétel oktató vagy kutatói tevékenységben: 

………………………………………………………………………………………..…………….………... 

………………………………………………………………………………..…………………….………... 

 

Egyéb szakmai tevékenység: 

……………………………………………………………………………..……………………….………... 
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Demonstrátori tevékenységet  

 láttam el:  …………. évben …………………..………………………(szervezeti egységben) 

   …………. évben ………………..…………………………(szervezeti egységben) 

   …………. évben ………………..…………………………(szervezeti egységben) 

 nem láttam el 

 

Klinikai munkát 

 végeztem: …………. évben ……………………………………(szervezeti egységben) 

 nem végeztem 

 

Tanulmányi eredményeim 

2020/2021. tanév (tanulmányi átlag):   2019/2020. tanév (tanulmányi átlag): 

I.   félév……………………   I.   félév …………………… 

II. félév……………………. 

 

A választott szakterület tárgya(i) és az elért érdemjegy(ei): 

………………………..…………………….. tárgy ………………. érdemjegy 

………………………..…………………….. tárgy ………………. érdemjegy 

………………………..…………………….. tárgy ………………. érdemjegy 

 

Egyéb: 

…………………………………………………………………………………………………..….………... 

………………………………………………………………………………………………...…….……….. 

…………………………………………………………………………………………………..….………... 

 

Budapest, 20…… év ……………… hó ……….. nap 

 

 

………………………………………… 

Pályázó aláírása 
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TANSZÉKVEZETŐI JAVASLAT 

 

  javaslom    nem javaslom 

 

Demonstrátori megbízás időtartama: ………………………………………….…………….…………….... 

Demonstrátori ösztöndíj mértéke: ………………………………………………………………...………… 

 

Budapest, 20…… év ……………… hó ……….. nap 

 

 

………………………………………… 

aláírás 

 

 

 

HÖK JAVASLAT 

 

  javaslom    nem javaslom 

 

Budapest, 20…… év ……………… hó ……….. nap 

 

 

………………………………………… 

aláírás 
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A KAR DÉKÁNJÁNAK DÖNTÉSE 

 

  A pályázatot  - a tanszékvezető javaslat alapján – elnyerte. 

 

A pályázatot az alábbi módosításokkal elnyerte: ……………………………………..……………. 

……………………………………………………………………………………..………………... 

………………………………………………………………………………..……………………... 

 

A pályázatot nem nyerte el. 

 

Demonstrátori megbízás időtartama: ……………………………………………………………...………... 

Demonstrátori ösztöndíj mértéke: …………………………………………………………...……………… 

 

Budapest, 20…… év ……………… hó ……….. nap 

 

 

………………………………………… 

aláírás 
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ADATKEZELÉSI HOZZÁJÁRULÁS 

 

Alulírott …………………………………………………………………………………….………… (név) 

……………………….…………………. (születési hely, idő) ……………..…..…………………… (anyja 

neve) …………………………………………………………………………...……….…………. 

(lakcíme) 

 

Semmelweis Egyetem mint adatkezelő által rendelkezésemre bocsájtott, a Semmelweis Egyetem Általános 

Orvostudományi Karra benyújtott demonstrátori pályázatok adatkezelése tárgyában, 5/2022 számon, 

2022. január 24. napján kiadott, https://semmelweis.hu/aok/a-karrol/dokumentumtar/ helyen közzétett 

adatkezelési tájékoztató megismerését követően, jelen nyilatkozattal az  Európai Parlament és a Tanács 

2016/679 Rendelete (GDPR) 4. cikkének 11. pontja szerinti önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson 

alapuló és egyértelműen kinyilvánított hozzájárulásomat adom a GDPR 6. cikkének (1) bekezdésének a) pontja 

alapján személyes adataimnak, illetve a GDPR 9. cikkének (2) bekezdésének a) pontja alapján személyes 

különleges adataimnak ezen tájékoztatóban meghatározott célú és joglapú,  az adatkezelő általi kezeléséhez.  

  

2022. ………………………………………………… 

 

 

 

………………………………………………………… 

aláírás 

 

 

 

 

 

https://semmelweis.hu/aok/a-karrol/dokumentumtar/

