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Pályázati felhívás 
 

DEMONSTRÁTORI HELYEK BETÖLTÉSÉRE 
 

a DRHE Teológiai Intézete tanszékeinek egyikén 

 
a 2022/2023. tanévben 

 
(1) A demonstrátor a DRHE valamely tanszékével együttműködő, azon kiemelkedő 
tehetségű hallgató, aki a rektor megbízása alapján, a tanszékvezető irányításával, részt vesz 
az adott tanszék oktató-nevelő és tudományos kutatói munkájában, adminisztratív 
feladatainak ellátásában, valamint az intézmény tudományos diákköri munkájában, ezáltal 
készülve hivatása színvonalas művelésére, illetve a tudományos kutatói pályára.  

(2) Demonstrátori megbízást az az osztatlan vagy mesterszakos, nappali munkarendben, 
államilag finanszírozott képzésben részt vevő hallgató kaphat,  

a) aki a diploma megszerzéséhez szükséges kreditjeinek legalább felét (lelkész 
szakirány esetében: legalább 150 kreditet) teljesítette, 

b) valamennyi aktív félévének átlagában félévente legalább 25 kreditet teljesített, 
c) nincs közepesnél rosszabb osztályzatú szigorlati vizsgája és kétszer nem teljesített 

tantárgya, 
d) magatartása, közösségi munkája példás, 
e) a tanulmányi ösztöndíjfizetés alapjául szolgáló átlaga a pályázati kiírást megelőző 

két szemeszter átlagában legalább 4,00. 

(3) A demonstrátori megbízás/foglalkoztatás benyújtott pályázat alapján nyerhető el. 

(4) A demonstrátor foglalkoztatása hallgatói munkaszerződés alapján történik. A 
munkáltatói jogokat a rektor gyakorolja. A demonstrátorral határozott idejű, legfeljebb 10 
hónapos, a tanév végéig szóló munkaszerződés köthető. 

(5) A demonstrátor foglalkoztatására irányuló hallgatói munkaszerződést a rektor köti 
meg. A Rektori Hivatal a munkaszerződés megkötéséről tájékoztatja a Tanulmányi 
Osztályt, az illetékes tanszékvezetőt és intézetvezetőt, valamint a Tudományos Diákköri 
Tanács elnökét, és a megkötött szerződésekről nyilvántartást vezet.  

(6) A demonstrátor munkája ellátásáért hallgatói munkadíjban részesül. A hallgatói 
munkadíj kifizetése minden hónap 10. napjáig történik, a hallgató által megadott 
bankszámlára utalással. 

(7) A hallgatói munkaszerződés alapján végzett demonstrátori tevékenységre a Munka 
Törvénykönyve rendelkezéseit megfelelően kell alkalmazni.  

(8) Egy hallgató pályázatot csak egy tanszékre nyújthat be! 
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(9) A benyújtás módja: a pályázati anyagot kinyomtatott formában a rektornak címezve, 
a Rektori Hivatalban Elekes Nóra főtitkár asszonynak kell leadni. A pályázattal 
kapcsolatban érdeklődni dr. Bodó Sára általános rektorhelyettes asszonynál lehet. 

(10) A pályázat részét képezik az alábbiak: 
a) a DRHE honlapjáról letölthető, a pályázati felhívás mellékletét képező 

demonstrátori pályázati űrlap, 
b) a hallgató 1-1,5 oldalas gépelt önéletrajza, amelyben ki kell térni a pályázó eddigi 

szakmai eredményeire (tanulmányi verseny, TDK, korábbi demonstrátori 
tevékenység stb.) és a megpályázott tanszékhez köthető esetleges korábbi szakmai 
kapcsolatára (témavezetettség, TDK, tanulmányi verseny, publikáció, pályázat stb.), 

c) a hallgató 1-1,5 oldalas gépelt motivációs levele, benne szakmai elképzeléseinek 
leírása (érdeklődési terület, TDK kutatási tervek stb.), 

d) a megpályázott tanszék tanszékvezetőjének önálló, vagy a tanszék minősített 
oktatójának kezdeményezésére adott tanszékvezetői támogató ajánlása, 

e) a pályázónak a pályázat beadását megelőző összes aktív, lezárt szemesztere 
tanulmányi eredményeit igazoló leckekönyv-kivonata vagy a NEPTUN-ból 
nyomtatott teljesítményigazolása, a Tanulmányi Osztály hitelesítésével, 

f) ha van: nyelvtudást igazoló okirat(ok) másolata(i). 

(11) A benyújtás határideje: 2022. április 29. 

(12) A beérkező pályázatokat a rektor által felkért, 3 fős bizottság véleményezi, és dönt 
azokról. A bizottság elnöke a rektorhelyettes, tagjai a Teológiai Intézet vezetője és egy 
minősített oktatója.  
Ha egy tanszékre több érvényes pályázatot nyújtottak be, úgy az adott tanszék vezetője 
jogosult kiválasztani a leendő demonstrátort. Választásáról a bizottságot írásban értesíti. 
A bizottság az elfogadott pályázatokról a rektort írásban tájékoztatja. 
 
 
 
Kelt: Debrecen, 2022. február 22. 
 
 

………………………………………… 
     Dr. Baráth Béla Levente 

   rektor  s.k.   
 


