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Valamennyi Egység Vezetőjének

Helvben

Tá rey: Demonstrátori pá lyázat

A Nyíregyházi Egyetem Diákjóléti Albizottsága pályázatot hirdet a 2019/2020. tanév ll. félévére :

hallgatók részére az egységek munkáját segítő demonstrátori feladat ellátására'

A DiákjólétiAlbizottság a pályázatot az alábbiakban teszi közzé:

1. Pályázhat az a hallgató, aki
- nappali tagozatos hallgató,
- legalább a képzés második évében vesz részt,
- előnyt jelent, ha a tanulmányi eredménye az utolsó lezárt félévben legalább 4,00;
_ az intézet vezetője ajánlásban igazolja, hogy valamilyen terÜleten kimagasló teljesítményt

nyújt.

2. A hallgatónak a pályázatot a megadott formanyomtatványon, a Diákjóléti Albizottság titkárához,
(Várnainé Juhász Beáta, A026-os szoba) kell benyújtania, amelynek tartalmaznia kell az adott
intézet/egység vezetőjének ajánlását, ahol a hallgató a demonstrátori munkát végzi.

3. A demonstrátori pályázatokat az illetékes intézet/egység vezetője rangsorolja, és feltünteti az

elvégzendő munka típusát (pl. rendszeradminisztráció, könyvtári munká, adatfeldolgozás,
teremfelügyelet 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 tanszék/intézeti csoport egy demonstrátor elv

érvényesül.

A pálvázat ügvrendie:

L A pályázat beadási határideje a hallgató részéről:2020. február 23. 72:00.
2. A pályázatot az intézet vezetője ellenjegyzésével (több pályázat esetén rangsorolással) az

intézetvezető továbbítja 2020. múrcius 3-ig a Diákjóléti Albizottság titkárához'
3. A demonstrátor megbízása: 2020. februór 10-től május 23-ig érvényes, amelyről a Diákjóléti

Albizottság - a döntést követően - tájékoztatja az intézeteket.
4. A demonstrátori díj összegéről és kifizetéséről a DiákjólétiAlbizottság később hoz döntést.

Kérjük a határidők pontos betartását.

Nyíregyháza, 2020-02-1'0.
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Pályázat
lntézményi szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj eInyerésére

Demonstrátori tevékenység

Apályáző neve/ neptun kód:

A pályázó évfolyama, szakja:

Az intézet/egység megnevezése, ahol a pályázó a demonstrátori munkát fogja végezni:

A pályázó tanulmányi eredménye:
l. félév: ........ ll. félév: ......... lll. félév: ......''' lV. félév: .......... V. félév:

A demonstrátor által végzendő munka felsorolása:

Az intézetvezető ajánlása:

Az intézetvezető által megje!ölt - a pályázók közötti * rangsorolás száma:

Nyíregyháza, 202

a pályázó aláírása az intézetvezető aláírása


