Miskolci Egyetem Tanácsának
2/1998. sz. határozata
a demonstrátori megbízások rendjéről
A Miskolci Egyetem a hallgatói közül a legalkalmasabbakat demonstrátorként bevonja az
oktató és tudományos kutatómunkába, hogy ezáltal is felkészítse őket hivatásuk
színvonalasabb művelésére, valamint elősegítse az utánpótlást a doktori képzésre, illetve az
oktatói és kutatói pályára.
A szabályzat hatálya
1. §.
A szabályzat hatálya kiterjed az Egyetem minden karára, valamint a kari keretbe nem tartozó
oktatási egységekre.
A demonstrátori megbízás
2. §.
(1) Demonstrátori megbízást az a harmadik, vagy ennél magasabb évfolyamos hallgató
kaphat, akinek magatartása példás és a választott szakterületen kiemelkedő eredményt ért el.
(2) Kivételesen másodéves hallgató is kaphat demonstrátori megbízást.
3. §.
(1) A demonstrátori megbízás nyilvános pályázat útján nyerhető el.
GTKDSZ 1. kiegészítés (ME Demonstrátori szabályzat 3.§. 1) bekezdésének kiegészítése)
A demonstrátori megbízás rendjét, forgatókönyvét az 1.számú melléklet tartalmazza.
(2) Demonstrátori pályázatot legkésőbb a tanév kezdetekor a dékán, főiskolai kar esetében az
igazgató, más oktatási egység esetében annak vezetője hirdetheti meg, a megfelelő pályázati
határidő megjelölésével.
(3) A tanszék vezetőjének javaslatával ellátott pályázatot a Dékáni Hivatalban kell benyújtani.
GTKDSZ 2. kiegészítés (ME Demonstrátori szabályzat 3.§. 3) bekezdésének kiegészítése)
A benyújtható pályázati űrlapot a 2.számú melléklet tartalmazza.
(4) A pályázatot annak meghirdetője a pályázati határidőt követő két héten belül bírálja el és
adja ki a tanszékvezető véleményének figyelembe vételével.
GTKDSZ 3. kiegészítés (ME Demonstrátori szabályzat 3.§. 4) bekezdésének kiegészítése)
1. A demonstrátori tevékenységet igazolandó, az illetékes intézetigazgató a hallgatói pályázat
alapján a demonstrátor elmúlt féléves tevékenységét 1-1 oldalban értékeli (3.számú melléklet)

valamint azt az objektív elbírálás érdekében a Kari Hallgatói Önkormányzat rendelkezésére
bocsátja.
4. §.
(1) Demonstrátori megbízás egy tanulmányi évre adható, amely újabb pályázat alapján
megismételhető.
GTKDSZ 4. kiegészítés (ME Demonstrátori szabályzat 4.§. 1) bekezdésének kiegészítése)
1- Demonstrátori megbízás a Gazdaságtudományi Karon egy tanulmányi félévre adható, mely
újabb pályázat alapján megismételhető.
(2) A Dékáni Hivatal a megbízás kiadásával egyidejűleg tájékoztatja a tanszékvezetőt és a
kari HÖK elnökét, továbbá a kiadott megbízásokról nyilvántartást vezet.
5. §.
(1) A demonstrátori megbízás megszűnik a határidő lejártával, lemondással vagy
visszavonással. A 4. §. (3) bekezdésben foglalt tájékoztatási kötelezettség ekkor is fennáll.
(2) A megbízás visszavonására a megbízó jogosult, hivatalból vagy a tanszékvezető
kezdeményezésére. A visszavonást írásban indokolni kell, az ellen fellebbezésnek nincs helye.
A demonstrátorok jogai és kötelezettségei
6. §.
(1) A demonstrátor közvetlen kutatási és oktatási feladatát a tanszékvezető határozza meg.
GTKDSZ 5. kiegészítés (ME Demonstrátori szabályzat 6.§. 1) bekezdésének kiegészítése)
1. A demonstrátor közvetlen kutatási és oktatási feladatát (tananyagfejlesztés,
prezentáció,esettanulmányok kidolgozása, tanulmányi versenyeken való részvétel –TDK,
esettanulmányíró- akció kutatásban való részvétel, szakirodalomgyűjtés, rendszerzés) az
intézetigazgató határozza meg. Óratartási feladatokkal nem bízható meg.
(2) A demonstrátor tanrendi oktatási feladata nem haladhatja meg heti átlagban a 2 órát,
kivételesen - dékáni engedéllyel - a 4 órát, és összes elfoglaltsága a havi 40 órát. A
demonstrátor vizsgáztatási és leckekönyv aláírási joggal nem rendelkezik; a vezetésével
megbízott oktató felkészítése és felügyelete mellett olyan gyakorlat vagy szeminárium
tartásával bízható meg, amelynek gondozása az adott tanszék szakmai feladatát képezi.
GTKDSZ 6. kiegészítés (ME Demonstrátori szabályzat 6.§. 2) bekezdését
Gazdaságtudományi Karon alkalmazott demonstrátorok tekintetében nem alkalmazza.

a

(3) A tanszékvezető a demonstrátort az érdeklődési köre szerint a tanszék megfelelő témával
foglalkozó oktatója mellé osztja be. A megbízott oktató segíti a demonstrátort szakmaitudományos fejlődésében, önálló kutatási feladatokkal látja el, illetve közvetlen szakmai
útmutatást ad és ellenőrzi munkáját. A megbízott oktató szükség szerint tájékoztatja a

tanszékvezetőt a demonstrátor előrehaladásáról, az azt elősegítő intézkedések
szükségességéről, vagy arról, ha kötelességeit elhanyagolja vagy a megbízatásra egyébként
érdemtelenné vált.
7. §.
(1) A demonstrátor feladatait úgy kell meghatározni, hogy azok ellátása ne zavarja a
demonstrátort tanulmányi kötelességeinek teljesítésében.
(2) A demonstrátor tanácskozási joggal részt vehet a tanszéki értekezlet munkájában. A
demonstrátor jogosult a tanszékvezető által meghatározott körben és módon a tanszék
eszközeinek használatára.
(3) A demonstrátor a tanszék munkájával és működésével kapcsolatos értesüléseket a tanszéki
oktatókkal, kutatókkal és munkatársakkal azonos módon köteles kezelni, a tanszéki
felszerelésekre és eszközökre gondosan vigyázni, a tanszék működési feltételeinek
biztosításához hozzájárulni.
8. §.
(1) A demonstrátort tevékenységéért alanyi jogon díjazás nem illeti meg. Juttatásokban,
kedvezményekben és mentességekben a támogatásokról, díjakról és térítésekről szóló
szabályzat keretei között részesülhet.
(2) Megbízásának fennállása alatt a demonstrátori tevékenységet kiemelkedő szakmai és
tudományos teljesítménynek kell tekinteni.
(3) A demonstrátor az oktatási és kutatási feladatainak ellátásáért a kar és a szervezeti egység
rendelkezésére álló és erre fordítható forrásaiból díjazásban részesíthető.
(4) A tanszékvezető a demonstrátori feladatok ellátásának színvonalához képest a dékánnál
kezdeményezheti a megbízás visszavonását, a megbízás meghosszabbítását, illetve a
demonstrátor hivatalos elismerésben és jutalomban részesítését. A dékán köteles gondoskodni
arról, hogy legyen olyan elismerési vagy jutalmazási forma, amely lehetővé teszi a
demonstrátori tevékenység elismerését.
(5) A demonstrátori megbizatás lejártakor, ha érdemtelenség miatt a demonstrátort nem kellett
felmenteni, a demonstrátori tevékenység ellátását a leckekönyv "Hivatalos bejegyzések"
rovatába fel kell vezetni és arról a tanszékvezető és a dékán aláírásával külön igazolást kell
kiadni.
9. §.
A jelen szabályzat az elfogadásával lép hatályba és rendelkezéseit attól a tanévtől kell
alkalmazni.
Miskolc, 1998. október 15.
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