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Páúyázati kiírás
Az,,Intézményi szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj'' keretében

DEMoNsTfuíToRI TEVEKENYSÉG TÁMoGArukÁnd

2a2u2023. tanév I. félévére

D emonstrútori púIvúzat
A Nyíregyhazi F,gyetem Diakjóléti Albizottsága páIyénatot hirdet a 2a22l2023. tanév I'
félévére hallgatók részére az egységek munkájrít segítő demonstrátori feladat ellátrísára.

Demonstrátori megbízást pályazat a|apján a felsőoktatási szakképzésben,
alapképzésben, mesterkópzésbeno osztatlan képzésben részt vevő azan nappali tagozatos,

legaldbb II. eufolyamos hallgató kaphat, akinek hallgatói aktivitása és tanulmányi
eredménye kiemelkedő, különös tekintettel a válasrtott szaktertiletre.
A demonstrátori megbíuÍs púlyózat útjún nyerhető el, meghatarozott időre, egjl tanulmónyi

féIév szorgalmi időszakóra vonatkozóan.

A rÁr"yÁz,l'r nnnxnrB:
1.)A hallgatónak a páúyánatot a megadott foimanyomtatvúnyon azorL szervezeti egjlséghez

kell benyújtania, ahol a hallgató a demonstrátori munkátvégezni kívárja.
2.) A demonstrátori pályénatokat az i||etékes szervezeti egység vezetője rangsorolja, és

feltünteti az elvégzendő munka típusát.
A pály óz at ok r ang s or ol á s a s or ón .íi gy e l emb e v ehe t ő s zemp ant ok kül önr) s en :

- a pályózó által nyújtott tanulmányi teljesítmény;
- kozreműködés az adott szervezeti eg,lség rendeményeinek Ínegszervezésében;

- egyéb részvétel oldatói, kutatói vag,l adminiszlratív tevékenységekben;
- nyelvismeret;
- a szervezeti eglségek által rneghatározott eg'léb szalcrnai követelmények.

3.) A szervezeti egység a hozzá beérkezett pályétzatokat, az előzeIes vélemények alapjan
felállított rangsorral és ajánlással együtt, a pályázati kiírrísban meghatátrozott határidőig
továbbítja a Diákjóléti Albizottság Titkarahoz. (Várnainé Juhász Beáta, A026. szoba)

HarÁnroÓr:
1. A pá|yénat beadási hatarideje a hallgató részéről: 2022. szeptember 19. 12:00 óra
2. Apályazatot azintézet vezetője elLenjegyzésével (több páIyazat esetén rangsorolással) az

intézetvezető továbbítja 2022. szeptember 26. 16:00 órúig a Diákjóléti Albizottság
titkáréű"nz.

3. A demonstrátor megbízása: 2a22. szeptember 05-tdl december 09-ig érvényes, amelyről a
Diákjóléti Albizottság - a dontést követően - tajékoztatja az lntézeteket.

4. A demonstrátori ösztöndíjat a feladat elvégzésének az érintett szervezeti egység vezetője
éitalri igazolását követően (teljesítésigazolás) a szorgalmi időszak véget követő hónapban
esedékes pénzbeli tiímogatásokkal egyidejűleg kapja meg a demonstrátor.
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