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Valamennyi Egység Vezetőjének
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Tárgy: Demon strát ori pály ázat

A Nyíregyházi Egyetern Diákjóléti Albizottsága pályázatot hirdet a 201812019. tanév II. félévére
hallgatók részére az egységek murrkáját segító demonstrátori feladat e||átására.

A Diákjóléti Albizottság apályázatoÍ az alábbiakban teszi közzé:

1. Pályázhat az ahallgatő, aki
- rrappali tagozatos liallgató,
- legalább a képzés második évében vesz részt,
- előny't jelent, ha a tanulrnányi eredménye az utolsó Iezáftfélévben legalább 4,00;
- az intézet vezetője ajánlásban igazolja, hogy valamilyen területen kimagasló teljesítmény

n).ujt.

2. AhalIgatónak a páIyázatot a megadott formanyomtatványon, a Diákjóléti Albizottság títkárához,
(Várnainé Juhász Beáta, A026-os szoba) kell benyújtania, amelyrrek tar1almazniakell az adott
irrtézetlegység vezetőjének ajánlását, ahol a hallgató a demonstrátori munkát végzi'

3. A demonstrátori páIyázatokat az illetékes int(zetlegység vezetője rangsorolja, és feltünteti az
elvégzendo munka típusát (pl. rendszeradminisztráció, könyvtári munka, adatfeldolgozás,
terernfe|ügyelet stb.). A demonstrátor előadást nem tarthat, gyakorlatokat, szemináriumokat csak
oktató felügyelete mellett vezethet, nem vizsgáztathat, Neptunba, leckekönyvbe bejegyzést nem
tehet.

4. Az elbíráláskor - lehetőség szerint - aZ egy tanszéWintézeti csoport egy demonstrátor elv
érvényesül.

A pálvázat üevrendie:

1. A pályázat beadási határideje a ha|lgató részéről: 2019. februdr 22.
2. A páIyázatot az intézet vezetője ellenjegyzésével (tobb páIyázat esetén rangsorolássaI) az

intézetvezető továbbítja 2019. februór 27-ig a Diákjóléti Albizottság titkárához.
3. A demonstrátor megbízása: 2019. február 04-tőI május 19-ig érvényes, amelyről a Diákjóléti

Albizottság - a dörrtést követőerr - tájékoztatj a az intézeteket.
4. A der-rronstrátori díj összegéről és kifizetéséről a Diákjóléti Albizottság később hoz döntést.

Kérjük a ltatáridők pontos betartdsót.
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IJdvözlettel:
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Hegedüs Ferenc
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Apá|yáző neve/ neptun kód:

A pályáző évfolyama, szakja:

Lz intézetlegység megnevezése, ahol a pályáző a demonstrátori munkát fogja végezni:

A' pá|y áző tanulmányi ered ménye :
I. félév: ''...... II. félév: III. félév: IV. félév: .. V. félév:

A demonstrátor á.Jtal végzendő munka felsorolása:

Az intézetvezető aj ánlása:

Az intézetvezetíj á|tal megjelölt a pályázők közötti rangsorolás számaz

Nyíregyháza,20l

a pályáző aláírása az tntézetv ezető aláir ása


