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202212023. tanév II. félévére

D e mo ns tr áto rí p álv ázat
A Nyíregyhéai Egyetem Diákjóléti Albizottsága páLyázatot hirdet a 202212023. tanév II.
félévére hallgatók rész&e az egységek munkáját segítő demonstrátorÍ feladat ellátására,

Demonstrátori megbizást pá|yázat alapján a felsőoktatási szakképzésben,
alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben részt vevő azon nűppűli tagozatos,

legaldbb II. éufolyamos hallgató kaphat, akinek hallgatói aktivitása és tanulmányi
eredménye kiemelked ő, különö s t ekintett el a v áIasztott szakterületre.
A demonstrátoi megbízas pólyázat útjdn nyerhető el, meghatározott időre, egy tunulmányi

félév szorgulm i időszakúra vonatkozóan.

A pÁr-yÁzar vmNorn:
1.)A hallgatónak a pá|yázatot a megadott fiiimanyomtatványon azoÍ szervezeti egységhez

kell benyújtania, ahol ahal|gatő a demonstrátori munkát végeznikivánja.
2.) A demonstrátoti pá|yázatokat az illetékes szervezeti egység vezetője rangsorolja, és

feltünteti az eVégzendő munka típusát.

A p álv azatok rangs orolás a s orán .Íigvelemb e vehető szemp ontok ki;lönö s en :

- a pólyózó óltal nyújtott tanulmányi teljesítmény;

- közreműködés az adott szervezeti egység rendezvényeinek megszervezésében,'

- egyéb részvétel oktatói, kutatói vagy adminisztratív tevékenységekben,'

- nyelvismeret,'
- a szervezeti egységek által meghatározott egyéb szakmai követelmények.

3.) A szewezeti egység a hozzá beérkezett pá|yázatokat, az előzetes vélemények alapján

felállított rangsorral és ajánlással együtt' a páIyázati kiírásban meghatározott határidőig

továbbítja a Diákjóléti Albizottság Titkálrához. (Várnainé Juhász Beáta, A026. szoba)

IlarÁnroÓr:
1. ApáIyázat beadási határideje a hallgató részérő|: 2023. március 01. 12:00 óra
2' A páLyázatot az intézet vezetője ellenjegyzésével (több pá|yéuat esetén rangsorolássaL) az

tntézetvezető továbbítja 2023. mórcius 06. 16:00 óráig a Diákjóléti Albizottság
titkárához.

3' A demonstrátor megbizása:2023. február 20-tól május 26-ig érvényes, amelyről a

Diákjóléti Albizottság _ a döntést követően - tájékoztatja az intézeteket.

4. A demonstrátori ösztöndíjat a feladat elvégzésének az éintett szewezeti egység vezetője

á\tali igazolását követően (teljesítésigazolás) a szorgalmi időszak végét követő hónapban

esedékes pénzbeli tárnogatásokkal egyidejűleg kapja meg a demonstrátor.
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