Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar
Kari Tanács
12/2011. (03.16.) sz. Határozata
az Egészségügyi Kar Demonstrátori Szabályzata
A Debreceni Egyetem Egészségügyi Karán (továbbiakban: DE EK) folyó tudományos kutató
munka elmélyítése, az oktatói utánpótlás szervezett formában történő elősegítése érdekében,
valamint a tanszéki tevékenységet segítő hallgatói munka biztosítása céljából hallgatói
demonstrátori rendszert kell kialakítani a nappali tagozatos hallgatók számára.
1. §
(1) A DE EK-n legalább 4,0 tanulmányi átlageredményű, az adott tanszék által oktatott
tantárgyakból kiváló eredményt felmutató II-IV. éves alapszakos és az alapképzés utolsó két
félévében vagy a mesterképzésben ugyanilyen teljesítménnyel rendelkező I-II. éves
mesterszakos hallgatók pályázat alapján vonhatók be a demonstrátori tevékenységbe. A
meghirdetésre kerülő demonstrátori helyek számát az intézetigazgatóval egyeztetve
tanszékvezető határozza meg.
(2) A demonstrátor tevékenységét a következő formákban láthatja el:
- díjazatlan demonstrátor
- díjazott demonstrátor.
Az a hallgató, aki egy félévet díjazatlan demonstrátorként dolgozott, a következő félévben a
demonstrátori feladatok ellátásáért minden esetben díjazásban részesül.
A díjazott demonstrátor munkájáért demonstrátori ösztöndíjban vagy demonstrátori díjban
részesül, melynek összege 21.000 Ft/félév.
A demonstrátori munkáért járó ösztöndíj fedezetét a DE hallgatói térítési és juttatási
szabályzatban meghatározott Kiemelt szakmai és tudományos ösztöndíj (16. §) jelenti. A
pályázat kiírására és elbírálására vonatkozó szabályokat a DE hallgatói térítési és juttatási
szabályzat Kari melléklete 4. § (12) tartalmazza.
A demonstrátori díjat a demonstrátort alkalmazó intézet biztosítja.
A demonstrátori díj folyósítására az az intézet köt szerződést a hallgatóval, amelyhez a
meghírdető tanszék tartozik.
Ismételt demonstrátori pályázat megnyerése esetén – figyelemmel a korábbi demonstrátori
tevékenységre – differenciáltan is megállapítható a díj.
2. §
(1) A demonstrátori pályázatot az oktatási dékánhelyettes a KHJB-val egyeztetve írja ki minden
szemeszter második hetének végéig.
(2) A demonstrátori díj egy félév szorgalmi időszakára (három és fél hónapra) szól.
(3) A demonstrátori pályázatnak tartalmaznia kell:
- a korábbi tanulmányi átlageredményét félévente
- a demonstrátori tevékenységgel összefüggő főbb szakmai tantárgyak érdemjegyeit
- demonstrátori tevékenységének célkitűzéseit
- a demonstrátor által a tanszéken ellátott tevékenységet
- ha volt, utalást
- a TDK-s tevékenység témájára és időtartamára
- a TDK-s tevékenység eredményeire (utalva esetleges előadásra, közleményre)
- korábbi demonstrátori tevékenységére és az arra vonatkozó 3. § (2) bek-ben írt
beszámolójára
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(4) A pályázatokat az oktatási dékánhelyettesnek címezve azon tanszék vezetőjéhez kell eljuttatni,
ahol a demonstrátor tevékenységét kívánja folytatni.
(5) A tanszék vezetője a beadási határidőt követő egy héten belül rangsorolja a pályázatokat,
utalva arra, hogy az adott félévben a demonstrátor milyen formában látja el feladatát,
díjazatlan demonstrátor, ösztöndíjra vagy demonstrátori díjra javasolja, milyen konkrét
oktatási feladata lesz, s eljuttatja azokat a Tanulmányi Adminisztrációs és Diáktanácsadó
Irodára.
(6) A demonstrátori ösztöndíj odaítéléséről a Hallgatói Önkormányzattal egyetértésben az
oktatási dékánhelyettes dönt.
(7) A díjazatlan demonstrátori megbízásról, a demonstrátori díj odaítéléséről az intézetigazgató
dönt.
(8) A demonstrátori ösztöndíj/díj elnyeréséről a Tanulmányi Adminisztrációs és Diáktanácsadó
Iroda tájékoztatja a pályázókat.
3. §
(1) A demonstrátor feladatai:
- a tanszékvezető által előírt gyakorlati oktatás előkészítési, illetve egyéb gyakorlati oktatási
feladatok maradéktalan ellátása
- a tanszék kutatási tevékenységébe való bekapcsolódás
- minden olyan oktatási-kutatási feladat ellátása, melyet a tanszékvezető hatáskörébe utal.
(2) a/ A demonstrátor által ellátott oktatási tevékenységért kreditpont is adható. A gyakorlati
oktató munka az oktatott tantárgy speciális gyakorlatának tekinthető, mint ilyen szabadon
választott tantárgy a leckekönyvbe feltüntethető úgy, mint az illetékes tanszékvezető által
oktatott tantárgy.
b/ A gyakorlati oktató tevékenység tartalmát és jellegét a tanszékvezető írásban határozza
meg és teljesítését igazolja a Tanulmányi Adminisztrációs és Diáktanácsadó Iroda felé.
c/ Félévente minimum 10 óra gyakorlati oktatási tevékenységért 1 kreditpont adható.
Félévente maximum 2 kreditpont szerezhető. A tanulmányok során folytatott gyakorlati
oktatási tevékenységért maximum 6 kreditpont adható.
(3) A demonstrátor megbízatásának lejárta előtt beszámolót készít tevékenységéről a
tanszékvezetőnek. Az egyszeri demonstrátori ösztöndíjat vagy demonstrátori díjat a hallgató a
demonstrátori beszámolójának tanszékvezető általi elfogadása után kapja meg. A hallgató a
beszámolóját a szorgalmi időszak utolsó napjáig készíti el. A beszámoló elfogadása a feltétele
a további demonstrátori pályázat elnyerésének.
(4) A tanszékvezető az elfogadott beszámolót megküldi a Tanulmányi Adminisztrációs és
Diáktanácsadó Irodára. A Tanulmányi Adminisztrációs és Diáktanácsadó Iroda az
eredményes demonstrátori tevékenységet bejegyzi a leckekönyvbe a tanszék megjelölésével.
4.§
(1) A demonstrátori díj folyósítása megszűnhet:
- a hallgató írásbeli kezdeményezésére a demonstrátori díjról történő lemondással
- a tanszékvezető kezdeményezésére a 3. §-ban írt kötelezettségek elmulasztása okából
(2) A demonstrátori díj folyósításának megszűntetése ügyében az illetékes intézet intézkedik.

Dr. Fábián Gergely
dékán
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