Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar

Demonstrátori Szabályzat
A kiemelkedő képességű hallgatók kutató munkájának elősegítése, valamint a
Tanszékek és a hallgatók közötti kapcsolat erősítése érdekében a Kari Tanács a
demonstrátorokról az alábbiak szerint rendelkezik:

I. A demonstrátor feladata, jogai és díjazása
1. A demonstrátor feladata, hogy
a) választott szakterületén (témájában) – oktatói irányítással – vegyen részt a Tanszék
rendszeres kutatómunkájában. Közzétételre érett munkáját a témavezető javaslatára
publikálhatja;
b) megszervezze a Tanszék mellett működő tudományos diákkör tevékenységét, s ellássa
ennek titkári feladatait (működjön közre a programok kialakításában, vállaljon
előadást, bírálatot, stb.);
c) a Tanszék által gondozott tantárgyak oktatásához – felkérésre – szemléltető anyagokat
készítsen; egyéb oktatásszervezési feladatokat – a tanszék vezetőjének szoros
felügyelete alatt – ellásson;
d) segítse a Tanszék mellett működő kutatóműhely működését, annak munkájában
aktívan vegyen részt, a Tanszéki kutatóműhely kutatási tervének megvalósítását
segítse elő;
d) közreműködjék a Tanszék és a hallgatók közötti kapcsolattartásban.
A demonstrátor konkrét feladatait és foglalkoztatási idejét a Tanszékvezető határozza
meg.
A demonstrátor munkáját a tanszékvezető által kijelölt oktató vagy kutató irányítja.
2. A demonstrátor joga, hogy
a) részt vegyen - a tanszéki értekezleten, azon véleményt nyilvánítson, közvetítse a
hallgatói javaslatokat;
b) a Tanszék szakirodalom- és folyóirat-állományát, a dokumentumokat és oktatási
eszközöket rendszeresen használja;
c) a szervezeti egység munkatársaival együtt részt vehet szakmai konferenciákon,
tanulmányutakon.
3. Díjazás
A demonstrátorok megbízásuk időtartamára anyagi elismerésben részesülnek oktatási
évenként 10 hónapra, amelynek pénzügyi fedezetét az intézményi szakmai,
tudományos és közéleti ösztöndíj kerete, valamint a kari Hallgatói Önkormányzat
intézményi működési költségkerete biztosítja, és amelynek összegét a pályázati kiírás
tartalmazza.

II. A demonstrátori megbízás elnyerése
1. Demonstrátori megbízást – pályázat alapján – az a másodéves, vagy annál
magasabb évfolyamú nappali tagozatos hallgató kaphat, akinek a magatartása
ellen kifogás nem merült fel és az alábbi feltételek közül legalább egynek –
amelyet, vagy amelyeket a pályázatában is meg kell jelölnie – megfelel:
a) tanulmányi átlageredménye – a pályázat benyújtását megelőző két félévben –
meghaladja a 4.00-et;
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.
2. A demonstrátori pályázatot a tanév regisztrációs hetének végéig lehet beadni, a
szabályzat 1. számú mellékletében meghatározott Tanszékekre, illetve Tanszéki
jogterületekre. A pályázati kiírást, amely tartalmazza a díjazás összegét is, a tanév
elején a Dékáni Hivatal hirdetőtábláján és a Kar honlapján kell közzétenni.
A hallgatók pályázatukat a választott Tanszék vezetőjének címezve a Tanulmányi
Osztályon nyújtják be. Egy hallgató csak egy Tanszékre, illetve Tanszékhez tartozó
jogterületre adhatja be pályázatát. Abban az esetben, ha egy hallgató több pályázatot
ad be, úgy a pályázatai nem értékelhetők, azokat érvénytelennek kell tekinteni.
3. A Tanulmányi Osztály a beérkezett pályázatokat továbbítja az érintett
Tanszékvezetőknek a regisztrációs hét utolsó napjától számított három napon belül.
Az érintett Tanszék vezetője a benyújtott pályázatokat véleményezi és több hallgató
pályázata esetén azokat rangsorolja. A rangsorolás fő szempontja a demonstrátori
követelményeknek való megfelelés foka. A Tanszékvezető véleményének
kialakításánál meghallgatja az érintett Tanszék munkatársait is. Azokat a
pályázatokat, amelyek a kiírásnak tartalmilag nem felelnek meg, a Tanszékvezető
elutasítja.
4. A Tanszékvezető az általa véleményezett pályázatokat a hozzá érkezésétől számított 5
napon belül a Tanulmányi Osztály vezetője útján juttatja el a dékánhoz, aki a
demonstrátori megbízás felől a demonstrátori pályázat érkeztetésétől számított egy
héten belül dönt, az alábbiak figyelembevételével:

a) Tanszékenként, illetve a Tanszékekhez tartozó jogterületenként egy-egy megbízás
adható, a kiosztható demonstrátori helyeket jelen szabályzat melléklete tartalmazza,
b) a megbízás egy tanévre szól, de újabb pályázattal meghosszabbítható.
A demonstrátori tevékenységet a tanszék megjelölésével a hallgató leckekönyvébe be
kell jegyezni.
5. A demonstrátori megbízás a megbízási idő leteltével minden külön értesítés nélkül
megszűnik.
A feladatait nem végző, vagy valamely okból a demonstrátorságra méltatlanná vált
hallgató megbízását – Tanszékvezető javaslatára – a dékán visszavonhatja, és újabb
pályázatot írhat ki.
A megbízás visszavonásáról a demonstrátort és az őt foglalkoztató tanszéket írásban
értesíteni kell.
III. Egyéb rendelkezések
A dékán döntése után a demonstrátori megbízásokat, valamint a sikertelen pályázatról
szóló értesítést a Tanulmányi Osztály vezetője készítteti el.
A demonstrátori megbízást a Tanszékvezető adja át. A megbízólevet hivatalos
formában, díszes formátumban, a dékán aláírásával ellátva kell kiállítani.
A Tanulmányi Osztály értesíti a Gazdasági Igazgatóságot a demonstrátorok
személyéről, továbbá megbízásuk időtartamáról.
Ahol jelen szabályzat tanszéket említ, azon intézetet is érteni kell, kivéve, ha az
intézeten belül szervezett tanszéken a demonstrátori helyek már kiosztásra kerültek.
IV. Hatálybalépés:
Ez a szabályzat 2011. december 7-én lép hatályba.
A már betöltött demonstrátori helyeket a jelen szabályzat hatálybalépése nem érinti,
azokra a korábbi szabályok az irányadók.
Jelen szabályzatot a Kari Tanács 2011. december 7-i ülésén elfogadta.
1. számú melléklet:
Tanszékek és Tanszéki jogterületek, amelyek demonstrátort jogosultak alkalmazni:
Alkotmányjogi Tanszék – 1 fő
Büntetőjogi, Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék max: 2 fő
Jogtörténeti, Jogelméleti és Egyházjogi Tanszék – max: 2 fő
Európai Jogi és Nemzetközi Jogi Tanszék – max: 2 fő
Kereskedelmi Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszék – max: 2 fő
Közgazdasági Tanszék – 1 fő
Közigazgatási Jogi Tanszék – max: 2 fő
Infokommunikációs Jogi Tanszék - 1 fő
Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék – max: 2 fő

Polgári Eljárásjogi Tanszék – 1 fő
Polgári Jogi és Római Jogi Tanszék – max: 2 fő

