
Nyíregyházi Egyetem
Diákj ól éti Albizottsóg

Valamennyi E gység Vezetőj ének

Helyben

Tár{v. Demonstrát oi páIyázat

A NyíregytlÍzi Egyetem Diákjóléti Albizottsága pályÍnatot hirdet a 202aD021. tanév II. :

félévére hallgatók részére az egységek munkáját segítő demonstrátori feladat ellátására.

A Diákj ól óti Albizotts ág a pá|y éuatot azalábbiakban teszi kozzé''

l . P áIy Ínhat az a hallgató, aki
- nappali tagozatos hallgató,
- legalább a képzés második évében vesz részt,
- előnyt jelent, ha a tanulmányi eredménye az utolsó lezárt felévben legalább 4,00;
- az intézet vezetője ajánlásban igazolja, hogy valamilyen tertileten kimagasló

teljesítményt nyújt.

2. A hallgatónak a pá|yázatot a megadott formanyomtatványon, a Diákjóléti Albizottság
titkárához, (Várnainé Juhász Beáta, A026_os szoba) kell benyujtania, amelynek
tarta\maznia kell az adott intézetlegység vezetőjének ajánlását, ahol a hallgató a
demonstrátori munkát végzi.

3' A demonstrátori pályénatokat az illetékes intézetlegység vezetője rangsoÍolja, és

feltuntoti az elvégzendő munka típusát (pl' rendszeradminisztráció" kÖnptári munkau

adatfeldolgozás, teremfelügyelet stb.). A demonstrátor előadást nem tarthat,
gyakorlatokat, szemináriumokat csak ok1ató feltigyelete mellett vezethet, nem
vizsgÍntathat, Neptunba, leckekrinyvbe bejegyzést nem tehet.

4. Az elbíráláskor - lehetőség szerint - az egy tattszéWintézeti csoport egy demonstrátor elv
érvényesül

A pálvázat iigl'rendie:

1. Apályázatbeadási határideje a hallgató rószéről: 2021.februcÍr 26. 12:00.
2. ApáIyáaatot aztntézet vezetője ellenjegyzésével (tÖbb pályázat esetén rangsorolással) az

intézefuezetö továbbít1a 202]. mlÍrcius l-ig a Drákjóléti Albizottság titkárához.
3. A demonstrátor megbízása: 202I. február $-tól mújus 2l-ig érvényes, amelyről a

Diákjóléti Albizottság - a dcintést kÖvetően - tájékoztat1a az intézeteket.
4. A demonstrátori díj Összegéről ós kif,rzetéséről a Diákjóléti Albizottság később hoz

dontést.

Kérjiik a hatdridők pontos betartósát

Nyíregyháza, 2021. 02. 04'
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Nyíregyházi Egyetem
D id kj óI éti AI bizot tság

4400 NyíregyhéEq Sóstói út 3l/b

?ályázat
lntézményi szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj elnyerésére

Demonstrátori tevékenység

A pályázó neve/ neptun kód: ..........

A pály áző évfolyama, szakja :

Az intézetlegység 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 megjelölt - a pályázók köziitti - rangsorolás száma:

Nyíregyháza, 20

a pályázó aláírása az intézetvezető aláírása


