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KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR 

DEMONSTRÁTORI PÁLYÁZAT  

 

JELENTKEZÉSI LAP 
 

 

Pályázó neve:  

Oktatási azonosító:  

NEPTUN kód:  

Felvétel éve:  

Képzés:  

Munkarend:  

 

Választott oktatási szervezeti egység:  

 

 

A Demonstrátori Szabályzat szerint 

„II. A demonstrátori megbízás elnyerése, megszűnése 

1. § (1) Demonstrátori megbízást – pályázat alapján – az a másodéves, vagy annál magasabb évfolyamú 

teljes idejű alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, mesterképzésben, felsőoktatási 

szakképzésben, illetve doktori képzésben részt vevő hallgató kaphat, akinek a magatartása ellen kifogás 

nem merült fel, nem áll fegyelmi büntetés hatálya alatt és az alábbi feltételek közül legalább egynek – 

amelyet, vagy amelyeket a pályázatában is meg kell jelölnie – megfelel:  

 

a) 
súlyozott tanulmányi átlageredmény – a pályázat benyújtását 

megelőző két félévben – meghaladja a 4,00-et, 

1. félév: 

2. félév: 

b) 
az általa választott tantárgyból jó (4) vagy jeles (5) eredménnyel 

vizsgázott 

 

c) 
aktív tagja valamely Tanszék mellett működő tudományos 

diákkörnek, amit az érintett Tanszékvezető igazol 

 

d) 
van szervezői gyakorlata és tanulmányi átlageredménye alapján a 

demonstrátori munka ellátása nem okoz gondot számára 

 

e) 
részt vett tanulmányi versenyen 

 

f) díjat nyert tanulmányi versenyen  

g) közreműködött kari, tanszéki rendezvény megszervezésében  

h) egyéb segítséget nyújtott valamely Tanszék oktató vagy kutató 

tevékenységéhez vagy egyéb módon igazolja tudományos 

tevékenységét, érdeklődését, amelyet a Tanszékvezető jogosult 

igazolni. 

 

 

Jelölje meg, hogy mely feltétel alapján kíván pályázni! 

Az a) és b) pont esetében csatoljon igazolást tanulmányi eredményéről, c) f) és g) pontok esetében 

csatoljon tanszéki/intézeti igazolást, d) és e) pontok esetén csatoljon igazolást a tanulmányi verseny 

részvételéről, vagy az ott elért eredményről. 

 

 

Dátum: 202__. ___________       Aláírás 
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KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR 

DEMONSTRÁTORI PÁLYÁZAT  

 

ÉRTÉKELŐ LAP 
 

OKTATÁSI SZERVEZETI EGYSÉG ÉRTÉKELÉSE 

 

A pályázó a pályázati feltételnek megfelel és…………………pont alapján pályázata eredményes. 

A pályázó a pályázati feltételnek nem fel meg. 

A pályázó a pályázati feltételnek megfelel, de pályázata eredményételen. 

 

Indoklás: 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

Dátum:      oktatási szervezeti egységvezető aláírása: 

 

 

DÉKÁN JÓVÁHAGYÁSA 

A demonstrátori megbízást jóváhagyom. 

A demonstrátori megbízást nem hagyom jóvá. 

 

Indoklás: 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

Dátum:      Dékán aláírása: 


