Demonstrátorok
32. §
(1) A kar intézetei demonstrátori helyekkel rendelkeznek.
(2) Demonstrátor lehet az ELTE PPK nappali tagozatos, aktív státuszú hallgatója. A pályázás
további feltételeit az intézeti pályázati kiírás tartalmazza.
(3) A demonstrátori megbízás pályázat útján, több alkalommal is elnyerhető. A megbízás 2
félévre szól.
(4) A demonstrátori pályázatokat a kar (1) bekezdésben meghatározott szervezeti egységei az
előző tanév végén intézetenként hirdetik meg a kar/a szervezeti egység honlapján a jelen
szabályzat mellékletében meghatározott szöveg szerint. A pályázatok benyújtásának
határideje a tanév második hetének utolsó munkanapja. A pályázatokat egy példányban
kell benyújtani a pályázati kiírásban szereplő címre. A beadási határidőt követő 5.
munkanap a tanszék vezetője/intézet igazgatója a beérkezett pályázatokat rangsorolja és
véleményével ellátja, véleményét a szorgalmi időszak második hetének végéig továbbítja a
dékán felé.
(5) A pályázati kiírások koordinálásáért, a pályázatok összegyűjtéséért az intézet vezetője által
kijelölt munkatárs felel.
(6) A demonstrátori címet a dékán a benyújtott pályázatok alapján a kar (1) bekezdésében
meghatározott szervezeti egységeinek véleményét figyelembe véve ítéli oda.
(7) A kar (1) bekezdésében meghatározott szervezeti egységei biztosíthatnak további, önkéntes
demonstrátori helyeket, amelyek betöltéséről szabadon dönthetnek.
(8) A demonstrátor feladatai általában
a) az intézeti/tanszéki/kutatócsoporti tudományos kutatómunkában való közreműködés
(aktív tudományos diákköri tevékenység),
b) kutatási asszisztensi (rész)feladatok ellátása a kutatócsoportok mellett,
c) közreműködés a kutatócsoport honlapjának szerkesztésében, frissítésében,
d) részvétel az oktatómunka segítésében (az intézet/ tanszék által oktatott tárgyak óráinak
előkészítésében, saját témájában előadás tartása),
e) különböző oktatás- és kutatásszervezési feladatokba való bekapcsolódás (pl.:
gyakorlatok szervezése, konferencia-szervezés, pályázatok előkészítése, szakmai
rendezvények lebonyolítása stb.),
f) részvétel az intézeti/tanszéki adminisztrációs feladatokban,
g) közreműködés a tanszékek és a hallgatók közötti kapcsolattartásban és a diákkör
munkájában,
h) tanácskozási joggal részt venni a tanszéki/intézeti értekezleteken,
i) minden félév végén írásban beszámol az intézet/tanszék részére munkájáról.
Amennyiben az intézet/tanszék a demonstrátor éves tevékenységét nem megfelelőnek
ítéli meg, kezdeményezheti, hogy a dékán az érintett hallgató demonstrátori
megbízását vonja vissza, illetve döntsön arról, hogy az érintett hallgató a
későbbiekben demonstrátori megbízást kaphat-e.

(9) A demonstrátor konkrét feladatait a tanszékvezető és/vagy a pályázatban feltüntetett, a
demonstrátor szakmai munkáját segítő oktató határozza meg, akit a tanszék/intézet
vezetője jelöl ki a demonstrátori kinevezést követően.
(10)
A demonstrátor jogosult:
a) az intézetben/tanszéken folyó kutatómunkába bekapcsolódni,
b) szakmai programokon részt venni,
c) amennyiben az intézet/tanszék rendszeresen nem a (8) bekezdésben meghatározott
érdemi feladatokkal látja el, ezt a tényt jelezni a Hallgatói Önkormányzat felé.
(11)
A demonstrátor köteles:
a) az intézet/tanszék oktatóival, kutatóival, egyéb munkatársaival feladatai ellátása és
demonstrátori tevékenysége során együttműködni,
b) feladatait a demonstrátor szakmai munkáját segítő oktató utasításai és legjobb tudása
szerint, kellő gondossággal elvégezni,
c) félévente beszámolót készíteni, amit a vizsgaidőszak utolsó hetéig kell továbbítania az
intézet/tanszék, valamint a (9) pont szerinti oktató felé.
(12)
A demonstrátor szakmai munkáját segítő oktató, az intézet/tanszék vezetője vagy a
dékán a tárgyév során bármikor kezdeményezheti a demonstrátor demonstrátori
státuszának megszüntetését amennyiben a demonstrátor feladatait neki felróhatóan
folyamatosan vagy többször visszatérően nem megfelelően végzi el, demonstrátori
kötelezettségeit súlyosan vagy többször visszatérően nem teljesíti.
(13)
A demonstrátort foglalkoztató intézet/tanszék jogosult a demonstrátor szakmai
munkáját segítő oktató révén a demonstrátor konkrét feladatait meghatározni, a feladatok
elvégzését ellenőrizni, a demonstrátor munkáját értékelni.
(14)
A demonstrátort foglalkoztató intézet/tanszék köteles a demonstrátort a (8)
bekezdésben foglalt érdemi feladatokkal rendszeresen ellátni, és részére feladatai ellátása
során és azzal kapcsolatosan szakmai segítséget nyújtani. Amennyiben az intézet/tanszék a
demonstrátor részére egy egész féléven át rendszeresen nem biztosít a (8) bekezdésben
meghatározott érdemi feladatokat, a dékán kezdeményezheti a Kari Tanácsnál, hogy az
határozzon arról, hogy az adott intézet/tanszék a következő tanévben demonstrátori
pályázatot nem hirdethet meg.

