Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Karának
Demonstrátori Szabályzata
I. A demonstrátor meghatározása, a demonstrátori megbízás célja
A SZTE Fogorvostudományi Kara (FOK) oktató-kutató munkájának elősegítése érdekében
demonstrátori megbízásban részesítheti az arra érdemes hallgatókat. A demonstrátor a FOK
vagy ÁOK elméleti tanszékeinek, intézeteinek és klinikáinak oktató munkájában
közreműködő egyetemi hallgató, akit a Tanszék/Intézet/Klinika vezető egyetértésével a Kar
Dékánja a jó tanulmányi eredményt felmutató hallgatók közül pályázat alapján megbíz.
A demonstrátori megbízás célja, hogy:
a) a legalkalmasabb egyetemi hallgatók intenzívebb elméleti és gyakorlati képzést kapjanak a
fogorvos-, és az orvostudomány egy-egy területén;
b) megbízás révén már egyetemi tanulmányaik során felelősséggel bekapcsolódhassanak az
oktató- és kutatómunkába és abban kellő felkészültséget, jártasságot szerezzenek;
c) kiválóságukkal példát mutassanak hallgatótársaiknak, és segítsék őket tanulmányaik során.
A legkiválóbb demonstrátorok az egyetemi oktatók utánpótlásának bázisát alkotják.

II. A demonstrátori megbízás feltételei
1) Demonstrátori megbízást az a legalább III. éves (kivételesen II. éves) egyetemi hallgató
kaphat, aki
a) az adott oktatási időszakban aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező egyetemi hallgató,
b) az előző négy félév korrigált kreditindexének átlaga legalább 4,00,
c) a választott tárgy záróvizsgáját legalább jó (4) eredménnyel zárta.
2) A demonstrátori megbízatás elbírálásánál az alább felsorolt és igazolt teljesítményeket
felmutató hallgatókat előnyben kell részesíteni:
a) állami nyelvvizsgával igazolt, legalább középfokú angol vagy német nyelvtudás,
b) az egyetemi kötelező stúdiumokon kívüli előzetes kutatómunka illetve tudományos
diákköri tevékenység, esetleg előadás(ok) tartása, pályamunkák készítése, kongresszusi
szereplés, az orvostudománnyal összefüggő, kiegészítő tanulmányi tevékenység (szakfordító,
speciális kollégiumon részvétel, tudományos ismeretterjesztő előadás tartása, egészségügyi
felvilágosító, nevelő munka, stb.).
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3) A demonstrátori megbízás csak nyilvános pályázat elnyerése útján adható. A pályázatot a
Kar Dékánja írja ki. A pályázatokat minden évben a nyár eleji vizsgaidőszak utolsó napjáig a
Kar Dékáni Hivatalához kell benyújtani.
4) A demonstrátori pályázatnak tartalmaznia kell:
a) a II/1. és II/2. pontban megfogalmazott kívánalmak teljesítésének dokumentált részletezését
(a mellékelt űrlap alapján),
b) a hallgatónak, a demonstrátori időszakra vonatkozó, és a Tanszékvezetővel/
Intézetvezetővel egyeztetett oktatási és egyéb szakmai feladatainak részletezését (a
demonstrátori munkatervet),
c) a már korábban demonstrátori megbízást betöltő hallgató pályázatához köteles csatolni
előző tevékenységéről készített, a Tanszék/Intézet/Klinika vezető által véleményezett
beszámolóját;
d) a Tanszék/Intézet/Klinika-vezető javaslatát több, az adott Tanszékhez/Intézethez/
Klinikához beérkezett pályázat esetén, a Tanszék/Intézet/Klinika-vezető a pályázatokat
rangsorolja. A demonstrátori megbízásról egy, a Dékán által kinevezett bizottság javaslata
alapján a Dékán dönt. A bizottságnak a Tudományos Diákköri Tanács elnöke és egy a
Hallgatói Önkormányzat által delegált hallgató legyen a tagja.

III. A demonstrátori megbízás időtartama, a demonstrátorok száma
1) Demonstrátori megbízás a tanév kezdetétől számított, a tanrendhez igazodó, egy vagy két
szorgalmi félévre, legfeljebb 10 hónapra adható. A megbízás új pályázattal a következő
tanévben megismételhető.
2) A FOK-on demonstrátori megbízásban részesülők száma a hallgatói létszám arányában
változik. A demonstrátori megbízásban részesülők száma összesen nem haladhatja meg a Kar
III-V. évfolyamos hallgatóinak 7 %-át.
3) A demonstrátori feladatokat ismételten ellátó, kiemelkedő eredményességű hallgatók
(igazolt, kiválóan megfelelt minősítéssel lezárt, szigorlatokat legalább 4 (jó) eredménnyel
teljesített hallgatók) demonstrátori ösztöndíjban részesülhetnek.
4) Az ösztöndíjas demonstrátorok létszáma nem haladhatja meg a Kar III-V. évfolyamos
hallgatóinak 4 %-át. Demonstrátori ösztöndíj iránti kérelmét az ismételt pályázat
benyújtásakor kell jeleznie a hallgatónak. A demonstrátori ösztöndíj összegét, az Egyetemre
vonatkozó szabályzatok alapján, összegszerűen, a mindenkori éves költségvetés megalkotása
során, a Kari Tanács határozza meg.
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5) A demonstrátori ösztöndíjat havonként, a munka elvégzésének a Tanszék vagy Intézet
általi igazolását követően, a következő hónapra esedékes pénzbeli támogatásokkal
egyidejűleg kapja meg a hallgató. A demonstrátorok díjazásuktól függetlenül tanulmányi
ösztöndíjra is jogosultak.
6) Demonstrátori megbízást egyidejűleg csak egy Tanszéken/Intézetben/Klinikán vállalhat a
hallgató.

IV. A demonstrátorok jogai és kötelezettségei
1) A demonstrátorok kérelmezhetik egyéni tanulmányi rend felvételét, de alanyi jogon nem
jogosultak arra.
2) A demonstrátorok kötelesek minden félévben, a szorgalmi időszak utolsó napjáig
munkájukról beszámolót írni és azt az Tanszék/Intézet/Klinika-vezetőnek benyújtani. Az
Tanszék/Intézet/Klinika-vezető ez alapján tesz javaslatot a Dékánnak a demonstrátori munka
kreditszerű elismerésére, illetve az esedékes tanév második félévére szóló ismételt
megbízásra. A Kar hat tanszéke Demonstrátori kurzust hirdet meg szabadon választható
kurzus formájában.
3) A demonstrátorokat végzett munkájuk eredményessége alapján tanulmányi kredit
elismerésben lehet részesíteni. A szabadon választható Demonstrátori kurzus elismerése a
félév végén benyújtott írásbeli beszámoló alapján, az illetékes Tanszék/Intézet/Klinika-vezető
által javasolt ötfokozatú érdemjegy adásával történik /beszámoló (5)/. A demonstrátori kurzus
kredit értéke maximum 2 kreditpont, félévente.
4) A hivatali, orvosi titoktartási kötelezettségre, valamint a munkafegyelemre vonatkozó
jogszabályi rendelkezések a demonstrátorokra is vonatkoznak.
5) A Munkavédelmi Szabályzat alkalmazása szempontjából a demonstrátorok az Egyetem
dolgozóival azonos elbírálás alá esnek.
V. A demonstrátori megbízatás tartalma
1) A demonstrátor elsősorban oktatási feladatokat lát el.
2) A demonstrátor munkáját, valamennyi oktatási feladatát a Tanszék/Intézet/Klinika-vezető
vagy az általa megbízott felelős oktató irányítja és ellenőrzi.
3) A demonstrátor a felelős oktató felügyelete mellett tarthat szemináriumot, gyakorlatot,
konzultációt, végezhet gyakorlati előkészítő munkát, hozzájárulhat oktatási segédanyagok
(ábrák, videofelvétel, stb.) készítéséhez, hozzájárulhat az évközi felmérések lebonyolításához.
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VI. A demonstrátori megbízás megszüntetése, szüneteltetése
1) Amennyiben a demonstrátor tanulmányait, vagy demonstrátori kötelezettségeit
elhanyagolja, illetőleg azoknak nem tesz eleget, továbbá ha egyetemi hallgatókhoz nem méltó
magatartást

tanúsít,

megbízását

és/vagy a

kiegészítő

ösztöndíjat

–

az

illetékes

Tanszék/Intézet/Klinika-vezető javaslatára vagy máshonnan (Dékáni Hivataltól, Hallgatói
Önkormányzattól)

kiinduló

kezdeményezés

esetén

a

Tanszék/Intézet/Klinika-vezető

egyetértésével – a Dékán visszavonhatja.
2) A demonstrátori megbízás visszavonását maga a demonstrátor is kezdeményezheti.
3) Amennyiben a demonstrátor több mint 4 hétig tartó távolléte miatt feladatainak nem tud
eleget tenni, akkor megbízatását és díjazását az Tanszék/Intézet/Klinika-vezető bejelentése
alapján a Dékán szünetelteti.

VII. Vegyes, záró rendelkezések
1) Az eredményes demonstrátori tevékenységet az ETR-be kell jegyezni. A bejegyzés
megtörténtéért az Intézet vagy a Tanszékvezető a felelős.
2) A demonstrátori tevékenységet az esetleges évközi, nyári gyakorlatok helyeinek
betöltésénél, valamint a pályakezdők számára kiírt egyetemi állásokra jelentkezők
pályázatainak elbírálásánál kiemelt súllyal kell figyelembe venni.
3) A Kar Dékáni Hivatalának vezetője köteles gondoskodni arról, hogy a jelen szabályzatban
foglalt előírásokat, illetve rendelkezéseket az Egyetem hallgatói megismerjék.
5) A jelen Demonstrátori Szabályzat a SZTE FOK Tanulmányi Ügyrend mellékletét képezi.

A Kar Tanácsa 4/2013. (2013. 01. 28) sz. FOK K.T. Határozatával a szabályzatot elfogadta.
Rendelkezéseit a 2012/2013. tanév második félévétől kell alkalmazni.

Szeged, 2013. január 28.

Prof. Dr. Nagy Katalin s.k.
dékán
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ŰRLAP DEMONSTRÁTORI PÁLYÁZATHOZ
(Ösztöndíjas és nem ösztöndíjas demonstrátor)

Pályázó neve: …………….………....…………Kar/szak, évfolyam: …...……………………..
E-mail: …...……………………….Tanszék/Intézet/Klinika: ………………….……………
Pályázat célja: demonstrátor / ösztöndíjas demonstrátor
Az intézetben vagy más intézetben/klinikán demonstrátorként eltöltött szemeszterek száma:
…
TDK munkásság
Helye/időtartama……………………………………….………………………
Elmúlt négy félév korrigált kreditindex átlaga
…………………………………………………………………………………………………
…
…………………………………………………………………………………………………
…
…………………………………………………………………………………………………
…
Választott szaktárgy záróvizsga eredménye: ………………………………….
Állami nyelvvizsgával igazolt nyelvtudás:
....................................................................................
TDK pályamunkák száma: db elsőszerzős, db másodszerzős
Helyi TDK konferencián tartott előadások száma: db elsőszerzős, db másodszerzős
OTDK konferencián tartott előadások száma: db elsőszerzős, db másodszerzős
Egyéb konferencián előadások/poszterek száma: db elsőszerzős, db másodszerzős
Magyar nyelvű in extenso közlemények száma: db elsőszerzős, db másodszerzős
Idegen nyelvű in extenso közlemények száma: db elsőszerzős, db másodszerzős
Egyéb teljesítmények, megjegyzések:

Dátum:

Pályázó aláírása:
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Kötelező melléklet: érintett félévek TO által hitelesített törzslapja
Az alábbi részt a Tanszék/Intézet/Klinika tölti ki!
A kurzus keretében szemeszterenként oktatott összes óraszám: …..
Az intézetben demonstrátori kérelmet benyújtó hallgatók rangsorában elfoglalt helyezés: .…
Javasolt minősítés:
Ösztöndíjas demonstrátor, Nem ösztöndíjas demonstrátor, nem javasolt*

Kiegészítő megjegyzés:
Dátum:

Tanszék/Intézetvezető

Kari TDK felelős

Bizottsági javaslat:

Dékán döntésének eredménye:
demonstrátor igen
Dátum:

Tanszék/Intézetvezető

Kari TDK felelős

Bizottsági javaslat:

*Kérjük aláhúzni a javasolt minősítést!
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