
Nyíregyházi Egyetem
D i ákj ól ét i Alb izotts ág

4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b

Valamennyi E gység Vezetőj ének

Helyben

Tár g)' : Demonstrát ori pály ázat

A Nyíregyhází Egyetem Diákjóléti Albizottsága pályázatot hirdet a 202012021. tanév I. :

félévére hallgatók részére az egységek munkáját segítő demonstrátori feladat ellátására.

A Diákjóléti Albizotts ág apáIyázatot azalábbiakban tesziközzé:

l.PáIyázhat az ahaI|gató' aki
- nappali tagozatos hallgató,
- legalább aképzés második évében veszrészt,
_ előny.t jelent, ha a tanulmányi eredménye az utolsó lezárt felévben legalább 4,00;
- aZ intézet vezetője ajánlásban ígazo\a, hogy valamilyen területen kimagasló

teljesítményt nyújt.

2' A hallgatónak a pályázatot a megadott fo1manyomtatványon, a Diákjóléti Albizottság
tttkárához, (Várnainé Juhász Beáta, A026-os szoba) kell benyújtania, amelynek
tartalmaznia kell az adott tntézetlegység vezetőjének ajánlását, ahol a hallgató a
demonstrátori munkát v é gzt.

3. A demonstrátori páIyázatokat az illetékes intézetlegység vezetője rangsorolja' és

felttinteti az eIvégzendő munka típusát (pl. rendszeradminisztráciő, könyvtári munka,
adatfeldolgozás, teremfelügyelet stb.). A demonstrátor előadást nem tarthat,
gyakorlatokat, szemináriumokat csak oktató felügyelete mellett vezethet, nem
vizsgáztathat' Neptunba' leckekönyvbe bej egyzést nem tehet.

4. Az elbíráláskor - lehetőség szerint - aZ egy tanszék/intézeti csoport egy demonstrátor elv
érvényesÜl

A pályázat üeYrendie:

1. Apá|yázat beadási határideje a hallgató ÉszérőI: 2020. szeptember 25. 12:00.
2. A pályázatot az intézet vezetője ellenjegyzésével (több pályázat esetén rangsorolással) az

intézetvezető továbbítj a 2020. október l-ig a Diákjóléti Albizottság tttkárához.
3. A demonstrátor megbízása: 2020. szeptember 7-től december 12-ig érvényes, amelyrol a

Diákjóléti Albizottság - a döntést követően - té4ékoztat1a azintézeteket'
4. A demonstrátori díj összegéről és kifizetéséről a Diákjóléti Albizottság később hoz

dontést.

Kérjiik a hatdridők pontos beturtústÍt.

Nyíregyház a, 2020 -09 -08.

iidvozlettel:

Kozmáné Petrilla Gréta
Di ákj ó l éti Alb izo tt s ít g e lnö ke



Nyíregyházi Egyetem
Di ákj ól éti Alb izotts ág

4400 Nyíregylráza, Sóstói űt31lb

Pá|yázat
Intézményi szakmai, tudományos és ktizéleti tisztöndíj elnyerésére

Demonstrátori tevékenység

Apá|yáző neve/ neptun kód: ........

A páIy áző évfolyama, szakja:

Az intézetlegység megnevezése, ahol a páiyáuő a demonstrátori munkát fogia végezni:

A páiyáző tanulmányi eredménye:
I. félév: II. félév: III. félév: IV. félév: .......... V. felév:

A d emonst r átor á|ta| v égzen dő munka felso rolás a :

Lz intézetv ezető aján|ás a :

Az intézetvezető áita| megielölt a pá|yázők közötti rangsorolás száma:

Nyíregyháza,202

apáIyáző aláírása az intézetv ezető a|áir ása


