
Demonstrátori pályázati kiírás 

 

Az Eszterházy Károly Egyetem a 2020/2021-es tanév II. félévére vonatkozóan  

a Tanító- és Óvóképző Intézetben 

betöltendő oktatási asszisztens demonstrátori pályázatot hirdet az oktatási feladatok iránt 
elkötelezett hallgatók számára. 

A pályázat kiemelt célja, hogy a hallgatók gyakorlati tapasztalatokat szerezhessenek az oktatói 
feladatok ellátásában. Az oktatási asszisztens demonstrátor a szakfelelős és a kurzusfelelős 
engedélyével, a tanegységért felelős oktató útmutatása szerint közreműködik a kontakt oktatási 
feladatok ellátásában, részt vesz az oktatással kapcsolatos szervezőmunkában, úgymint az 
intézet által szervezett tudománynépszerűsítő, tehetséggondozó, beiskolázást segítő 
rendezvények előkészítésében és lebonyolításában. 

Pályázati feltételek: 

Demonstrátori pályázatot az a nappali tagozatos alap-, mester-, illetve osztatlan képzésben 
részt vevő hallgató nyújthat be, aki legalább két lezárt félévvel rendelkezik és az összes lezárt 
féléveinek súlyozott tanulmányi átlaga legalább 4,00, továbbá korrigált kreditindexe 
meghaladja a szak átlagát. MA képzési szinten a BA diploma minősítését, valamit az MA 
képzés lezárt féléveinek eredményét kell figyelembe venni. 

A pályázatnak az alábbi dokumentumokat kell tartalmaznia:  

• kitöltött jelentkezési lap (letölthető innen: https://iig.uni-
eszterhazy.hu/download/XFR4WEx6D69qn98mmh9qfu0T5FFgy7d6YupVfY0l), 

• szakmai önéletrajz,  
• motivációs levél,  
• a pályázati feltételeknél megjelölt tanulmányi eredményeket és végzettséget igazoló 

dokumentumok, 
• a kiemelkedő szakmai teljesítményt bemutató portfolió (pl. szemináriumi dolgozatok, 

TDK dolgozat, korábbi szakdolgozat, publikációk, órafelvételek, stb.),  
• a demonstrátori tevékenységet befogadó szervezeti egység vezetőjének támogató 

nyilatkozata (a vezető által a rektorhelyettesi@uni-eszterhazy.hu címre elküldve),  
• a pályázatban megnevezett szak, szakirány, képzés oktatási tevékenységébe való 

bekapcsolódás terve (pl. tanegység-leírások, óravázlat minták, laborgyakorlat 
mintafeladatok, mintatananyagok, oktatást segítő egyéb tevékenységek rövid leírása, 
stb.). 

A demonstrátor munkája után díjazása jogosult, a díjazás mértéke az megbízásban szereplő 
feladatok alapján kerül meghatározásra. 

A kinevezés 2021. február 1-től 2021. június 30-ig tartó időszakra szól. 

Azok is pályázhatnak, akik korábban már sikeresen pályáztak demonstrátori címre. 



A pályázat benyújtása: 

A demonstrátori pályázatokat kizárólag elektronikusan lehet benyújtani, melynek beadási 
határideje 2021. január 13. 12:00.  

A pályázatok 2021. január 20-ig kerülnek elbírálásra. 

Az oktatási demonstrátori pályázatokat a rektorhelyettesi@uni-eszterhazy.hu címre kérjük 
megküldeni a fenti határidőig, valamint bővebb információt is ezen a címen kérhetnek az 
érdeklődők. A pályázat benyújtása előtt ajánlott a demonstrátori munkavégzés szabályait 
deklaráló hatályos Rektori-Kancellári utasítás megismerése: https://uni-
eszterhazy.hu/public/uploads/7-2020-vi-18-sz-rektori-kancellari-egyuttes-utasitas-a-
demonstratori-munkavegzes-szabalyairol_5ef09e27e81ec.pdf 
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