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1. számú módosítással egységes szerkezetbe
foglalt szövege

Debrecen
2018. február 6.

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Szenátusa a demonstrátorokkal szemben
támasztott követelmények, a demonstrátorok foglalkoztatásának, jogainak és kötelességeinek
intézményi szabályait, a DRHE Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzítettek alapján és
felhatalmazásával – az alábbi szabályzatban (továbbiakban: jelen szabályzat) határozza meg:

A demonstrátori rendszer célja, a demonstrátor
1. §
(1) A demonstrátor a DRHE valamely tanszékével együttműködő azon, kiemelkedő tehetségű
hallgató, aki a rektor megbízása alapján, tanszékvezető irányításával részt vesz egy 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. A legkiválóbb
demonstrátorok a Doktori Iskola, illetve az egyetemi oktatók utánpótlásának bázisát alkotják.
(2) A demonstrátori megbízás/foglalkoztatás célja, hogy
a) a legalkalmasabb egyetemi hallgatók intenzívebb elméleti és gyakorlati képzést
kapjanak,
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.
(3) Demonstrátort az a tanszék foglalkoztathat, amelynek vezetője egyetemi tanári, főiskolai
tanári vagy egyetemi docensi státuszban van, s amely tanszék legalább két, munkaviszonyban
vagy egyházi szolgálati jogviszonyban lévő oktatóval rendelkezik, akik közül legalább egy fő
teljes munkaidőben foglalkoztatott. Egy tanszék egy időben legfeljebb egy demonstrátort
foglalkoztathat.
(4) Demonstrátori megbízást az az osztatlan vagy mesterszakos, nappali munkarendben,
államilag finanszírozott képzésben részt vevő hallgató kaphat, illetve ilyen megbízást az a
hallgató tölthet be,
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) akinek a magatartása, közösségi munkája példás és nem áll fegyelmi, büntető vagy
szabálysértési eljárás alatt,
e) akinek tanulmányi ösztöndíjfizetés alapjául szolgáló átlaga a pályázati kiírást
megelőző két szemeszter átlagában legalább 4,00.
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A demonstrátori pályázat
2. §
(1) Demonstrátori megbízás/foglalkoztatás benyújtott pályázat és személyes szakmai
meghallgatás alapján nyerhető. A pályázatot minden tanév tavaszi félévében, valamennyi
demonstrátor fogadására alkalmas tanszék vonatkozásában a Szenátus írja ki.
(2) Egy hallgató egy tanévben egyetlen pályázatot nyújthat be.
(3) A demonstrátorok pályázatát a rektor által felkért, legalább 5 fős bizottság véleményezi. A
bizottság annak a tanszéknek a véleményét kikérve hozza meg döntését, amely tanszékre a
pályázó a pályázatát benyújtotta (a továbbiakban: illetékes tanszék). Amennyiben a pályázatot
a bizottság támogatja, a pályázó személyes szakmai meghallgatásra bocsátható.
(4) A személyes szakmai meghallgatást az illetékes tanszék vezetője által felkért bizottság
folytatja le, a meghallgatáson az illetékes tanszékvezető elnököl. A bizottságban az illetékes
intézetvezető, az oktatási rektorhelyettes, valamint a Tudományos Diákköri Tanács elnökének
részvételét biztosítani kell.
(5) Az adott tanszékre pályázók közül – a személyes szakmai meghallgatás után, a bizottság
állásfoglalását mérlegelve – a demonstrátort az illetékes tanszék vezetője választja ki.

A demonstrátor foglalkoztatásának szabályai
3. §
(1) 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. A szerződés a határozott idő lejártával a 2. § (1)–
(5) bekezdésében rögzített eljárás keretében tetszőleges számú alkalommal meghosszabbítható.
(2) A demonstrátor foglalkoztatására irányuló hallgatói munkaszerződést a tanszékvezető
ajánlása alapján köti meg a rektor. A Rektori Hivatal a munkaszerződés megkötéséről
tájékoztatja a Tanulmányi Osztályt, az illetékes tanszékvezetőt és intézetvezetőt, valamint a
Tudományos és Diákköri Tanács elnökét, és a megkötött szerződésekről nyilvántartást vezet.
(3) A demonstrátor munkája ellátásáért hallgatói munkadíjban részesül. A hallgatói munkadíj
kifizetése minden hónap 10. napjáig történik a hallgató által megadott bankszámlára utalással.
(4) A hallgatói munkaszerződés alapján végzett demonstrátori tevékenységre a Munka
Törvénykönyve rendelkezéseit megfelelően kell alkalmazni.

A demonstrátor jogai és kötelességei
4. §
(1) A demonstrátor kötelessége, hogy – heti 10 óra készenléti idő formájában – ellássa az
alábbi feladatokat:
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a) a tanszék adminisztratív feladatai ellátásában való részvétel,
b) a tanszék oktatói által végzett oktatói-nevelői és tudományos kutatói munka
adminisztratív támogatása,
c) a tanszéki letéti könyvtár kezelésének segítése,
d) az adott tantárgy oktatójának felügyelete mellett a tanszék által oktatott tantárgyak
oktatási segédanyagainak (ábrák, diák, PowerPointok, videofelvételek stb.)
készítéséhez segítségnyújtás,
e) az adott tantárgy oktatójának felügyelete mellett a tanszék által oktatott tantárgyakhoz
kapcsolódó korrepetálás,
f) az adott tantárgy oktatójának felügyelete mellett az írásbeli felmérések (zárthelyi
dolgozatok, írásbeli vizsgák) lebonyolításához, feldolgozásához, értékeléséhez
segítségnyújtás,
g) közreműködés a tanszék és a hallgatók közötti kapcsolattartásban.
(2) A demonstrátor további feladatai:
saját, önálló tudományos kutatómunka végzése egy tanszéki tutor oktató segítségével,
kötelező szakmai részvétel a Tudományos Diákköri Konferencia programjában,
a tudományos diákkör szervezésében felkérés szerinti részvétel,
részvétel a tanszéki programokban (konferenciák, rendezvények, kutatások,
kiadványok, nemzetközi kapcsolatok),
e) záró beszámoló összeállítása a tanszékvezető számára az adott évben elvégzett
szakmai munkáról.
a)
b)
c)
d)

(3) A demonstrátor konkrét feladatait, továbbá a heti készenléti beosztását a tanszék vezetője
határozza meg. A demonstrátor munkáját a tanszékvezető, vagy az általa kijelölt oktató vagy
kutató irányítja.
(4) A demonstrátor a tanszékvezető hozzájárulásával, egy félévben legfeljebb egy gyakorlati
jellegű tantárgy erejéig, legfeljebb heti két órában a tanszék oktató munkájába is bevonható. A
demonstrátor oktatói tevékenységét a tanszékvezető vagy az általa megbízott felelős oktató
irányítja és ellenőrzi azzal, hogy az adott tantárgy számonkérését csak a felelős oktató
végezheti.
(5) A demonstrátor jogai és juttatásai:
a) joga, hogy részt vegyen a tanszéki értekezleten, azon véleményt nyilvánítson,
közvetítse a hallgatói javaslatokat,
b) a tanszék szakirodalom- és folyóirat-állományát, könyvtári dokumentumait és a
rendelkezésére bocsátott informatikai eszközeit – a vonatkozó szabályok és
tanszékvezetői utasításoknak megfelelően – rendszeresen és szabadon használhatja,
c) a tanszék munkatársaival egyező elbírálás szerint részt vegyen szakmai
konferenciákon, tanulmányutakon,
d) egyéni tanulmányi rend keretében félévente két, nem gyakorlati jellegű tantárgy
vonatkozásában – külön indoklás nélkül is – óralátogatás alóli mentességet vegyen
igénybe,
e) az Intézményi közösségi munka, valamint a Tudományos diákköri konzultáció
tantárgyakat felvegye és azok követelményeit a demonstrátori feladatok ellátásával
teljesítse,
f) megbízásának időtartama alatt a demonstrátori tevékenység kiemelkedő
tudományos, szakmai teljesítménynek minősül a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.
évi CCIV. törvény és a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az
általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26.) Korm.rendelet 10.§ (4)
bekezdés értelmezésében.
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Vegyes rendelkezések
5. §
(1) Amennyiben a hallgató bármely okból demonstrátori megbízásának/foglalkoztatásának
nem tud eleget tenni (pl. külföldön tartózkodik), köteles írásban értesíteni az illetékes
tanszékvezetőt és a Rektori Hivatalt, hogy a demonstrátori megbízását/foglalkoztatását
megszünteti.
(2) A demonstrátori megbízás/foglalkoztatás megszüntetésére a Munka Törvénykönyve
rendelkezései az irányadók.
(3) Amennyiben a demonstrátor tanulmányait vagy demonstrátori kötelezettségeit
elhanyagolja, illetőleg azoknak nem tesz eleget, továbbá ha egyetemi hallgatókhoz nem méltó
magatartást tanúsít, megbízását/foglalkoztatását – az illetékes tanszékvezető javaslatára vagy
máshonnan kiinduló kezdeményezés esetén a tanszékvezető egyetértésével – a rektor
megszünteti. A megszüntetést írásban indokolni kell.
(4) A megbízás/foglalkoztatás megszűnésével a demonstrátori tevékenységet az illetékes
tanszékvezető – a demonstrátor által készített záró beszámolót is figyelembe véve – írásban
értékeli, összegzésében eredményesnek vagy eredménytelennek nyilvánítva az adott
demonstrátori tevékenységet. Az értékelés egy példányát a demonstrátor kapja, egy példány a
tanszéken kerül elhelyezésre, egy példány pedig a rektori hivatalban a demonstrátorok
anyagába, illetve a Tanulmányi Osztályon a hallgató tanulmányi dokumentumai közé kerül.
(5) Az eredményes demonstrátori tevékenységet a Neptun egységes tanulmányi nyilvántartó
rendszerbe és a hallgató leckekönyvébe be kell jegyezni. A bejegyzés megtörténtéért az
illetékes tanszék vezetője és az illetékes Tanulmányi Osztály vezetője a felelős.
(6) A DRHE-n lefolytatott eredményes demonstrátori tevékenységet a köztársasági ösztöndíj,
az Erasmus+ és a zsinati ösztöndíjak rangsorolása, a Doktori Iskola felvételi eljárása, valamint
az egyetemi állásokra jelentkezők pályázatainak elbírálásánál kiemelt súllyal kell figyelembe
venni.

Záró rendelkezések
6. §
(1) Jelen szabályzatot a DRHE Szenátusa a 2016. március 8-ai ülésén 59/2015-2016. sz.
határozatával elfogadta és az elfogadással egyező időponttól hatályba léptette. Jelen
szabályzat demonstrátori pályázat kiírására vonatkozó rendelkezéseit elsőként a 2016/2017-es
tanév tavaszi félévében kell alkalmazni.
(2) Jelen szabályzat 1. számú módosítását a DRHE Szenátusa a 2018. február 6-ai ülésén
56/2017-2018. sz. határozatával elfogadta és 2018. március 1. napjával hatályba léptette. Jelen
szabályzat demonstrátori pályázat kiírására vonatkozó rendelkezéseit elsőként a 2017/2018.
tanév tavaszi félévében kell alkalmazni.
Debrecen, 2018. február 6.
…………………………………
Dr. Kustár Zoltán
rektor
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1. számú melléklet: Demonstrátori pályázat felhívás – minta
------------------------------------------------------------------------------------------------

Pályázati felhívás
demonstrátori helyek betöltésére
a DRHE
…………………………… Tanszékein
201………………....
A demonstrátor a DRHE valamely tanszékével együttműködő azon, kiemelkedő tehetségű
hallgató, aki a rektor megbízása alapján, a tanszékvezető irányításával, a DRHE
Foglalkoztatási Követelményrendszerében rögzítettek szerint 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. Demonstrátort az a tanszék
foglalkoztathat, amelynek vezetője egyetemi tanári, főiskolai tanári vagy egyetemi docensi
státuszban van, s amely tanszék legalább két oktatóval rendelkezik, akik közül legalább egy
oktató teljes munkaidőben foglalkoztatott.
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 teljesítette,
b) valamennyi aktív félévének átlagában félévente legalább 26 kreditet teljesített,
c) nincs közepesnél rosszabb osztályzatú szigorlati vizsgája és kétszer nem teljesített
tantárgya,
d) akinek a magatartása, közösségi munkája példás,
e) akinek tanulmányi ösztöndíjfizetés alapjául szolgáló átlaga a pályázati kiírást
megelőző két szemeszter átlagában legalább 4,00.
A demonstrátori megbízás benyújtott pályázat és személyes szakmai meghallgatás alapján
nyerhető.
Egy hallgató pályázatot csak egy tanszékre nyújthat be!
A benyújtás határideje:
A benyújtás módja: kinyomtatott formában a rektornak címezve a Rektori Hivatalban …..
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A pályázat részét képezik az alábbiak:
1. a honlapunkról letölthető demonstrátori pályázati űrlap,
2. a hallgató 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.)
3. a hallgató motivációs levele, szakmai elképzeléseinek leírása (érdeklődési terület,
TDK vagy egyéb kutatási tervek stb.),
4. a megpályázott tanszék egy minősített oktatójának támogató ajánlása,
5. a pályázat beadását megelőző összes szemeszter tanulmányi eredményeit igazoló
leckekönyv fénymásolata vagy NEPTUN-ból nyomtatott teljesítményigazolása,
6. nyelvtudást igazoló okirat(ok) másolata(i),
7. korábbi demonstrátorok esetén a demonstrátorként elvégzett szakmai munka rövid
bemutatása (kutatási terv, publikációk stb.)
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

……………………………
rektor
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2. számú melléklet: Demonstrátori pályázati űrlap
-------------------------------------------------------------------

DEMONSTRÁTORI PÁLYÁZATI ŰRLAP
Név:

NEPTUN kód:
Szemeszter:

Szak:

Tagozat: nappali

E-mail:

Telefonszám:

A pályázati kiírást megelőző két szemeszterben a hallgató tanulmányi ösztöndíjfizetés
alapjául szolgáló átlagai:
201…/201… I. félév: …………

201…/201… II. félév: ……….

A hallgató által megjelölt oktatási és/vagy szervezeti egység megnevezése:
………………………….…………………. Tanszék
A hallgató főbb kutatási célkitűzései (vállalásai):
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………....
Debrecen, 201………………………
…………………….………
(a hallgató aláírása)
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