
DEMONSTRÁTORI PÁLYÁZAT 
 

 

Az ELTE Pedagógia és Pszichológia Kar Fejlődés- és Klinikai Gyermekpszichológia Tanszék 

pályázatot ír ki a 2021/2022-es tanévre DEMONSTRÁTORI poszt betöltésére. 

 

Demonstrátor lehet  

a) az ELTE PPK aktív státuszú hallgatója 

aki 

● érdeklődik a Tanszék által oktatott és kutatott területek iránt, 

● felsőoktatási végzettséggel már rendelkezik, vagy legalább 2 tanulmányi félévet lezárt, 

● tanulmányai során figyelemre méltó szakmai teljesítményt mutatott fel a pedagógia, illetve a 

neveléstudomány területén (szakmai előadás, színvonalas szemináriumi dolgozat, TDK 

dolgozat stb.),  

● idegen nyelven képes tudományterületén tájékozódni, szakirodalmat fordítani, továbbá 

● vállalja, hogy legfeljebb heti 10 órában demonstrátori feladatokat lát el. 

 

A pályázatok elbírálásánál a pszichológia MA szakos, Fejlődés- és Klinikai 

Gyermekpszichológia specializációs hallgatók előnyben részesülnek.  

 

A demonstrátori megbízás pályázat útján nyerhető el, melynek leadási határideje: 2021.szeptember 

17, 12:00. A megbízás 2 félévre szól, a kinevezés a feladatok magas színvonalú teljesítése esetén 

meghosszabbítható. A kutatócsoportvezető/tanszékvezető felel azért, hogy a demonstrátor 

rendszeresen érdemi szakmai munkát végezzen. A demonstrátor a tavaszi félévben szakmai 

ösztöndíjra nyújthat be pályázatot a Hallgatói Önkormányzathoz, melyhez a 

kutatócsoportvezető/szakfelelős/tanszékvezető ajánlását kell csatolni. 

 

A demonstrátori címet az ELTE PPK dékánja a benyújtott pályázatok alapján a Tanszék 

vezetőjének javaslata alapján ítéli oda. Az elbírálás határideje 2021. október 8-a. 

 

A hallgatót a tanszékvezető mellett a demonstrátor szakmai munkáját segítő oktató véleményezi (ő 

írja a tanári ajánlást). Ez az oktató felel azért, hogy a demonstrátor rendszeresen érdemi munkát 

tudjon végezni. A demonstrátor konkrét feladatait a tanszékvezető és a demonstrátor szakmai 

munkáját segítő oktató határozza meg. 

 

A demonstrátor általános feladatai: 

 

a) a tanszéki/kutatócsoporti tudományos kutatómunkában való közreműködés (aktív 

tudományos diákköri tevékenység), 

b) kutatási asszisztensi (rész)feladatok ellátása kutatócsoport mellett, 

c) közreműködés a kutatócsoport honlapjának szerkesztésében, frissítésében (új tartalmak 

előállítása), 

d) részvétel az oktatómunka segítésében (a tanszék által oktatott tárgyak óráinak 

előkészítésében, saját témájában előadás tartása), 

e) különböző oktatás- és kutatásszervezési feladatokba való bekapcsolódás (pl.: gyakorlatok 

szervezése, konferenciaszervezés, pályázatok előkészítése, szakmai rendezvények 

szervezése, lebonyolítása stb.), 

f) részvétel a tanszéki/kutatócsoporti adminisztrációs feladatokban, 

g) részvétel az oktatói, hallgatói mobilitásokhoz kötődő szervezési munkákban, 

h) közreműködés a Tanszék és a hallgatók közötti kapcsolattartásban és a diákkör munkájában, 

i) félévente beszámoló készítése, amit a vizsgaidőszak utolsó hetéig kell továbbítania a 

Tanszékvezető és a kutatócsoport vezetője felé. 

 



A demonstrátor tanácskozási joggal részt vehet a tanszéki értekezleteken, bekapcsolódhat a 

tanszéken folyó kutatómunkába és részt vehet a szakmai programokon.  

 

Bővebb információ a Tanszék kutatócsoportjairól és kutatásairól innen érhető el:  

 

https://pszi.ppk.elte.hu/content/folyo-kutatasaink.t.6762?m=2897 

 

https://pszi.ppk.elte.hu/content/gyermekkori-psziches-zavarok-kutatocsoport.t.15284?m=5145 

 

 
 

A pályázatnak tartalmaznia kell a következőket: 

1. jelentkezési lap (letölthető formanyomtatvány); 

2. szakmai önéletrajz; 

3. motivációs levél; 

4. amennyiben van, úgy a felsőfokú végzettséget igazoló dokumentum másolata; 

5. amennyiben van, az eddigi szakmai teljesítmény bemutatása, a publikációk felsorolása. 

 

A Tanszék vezetője csak kutatócsoportvezető/szakfelelős aláírt ajánlásával együtt értékeli a 

pályázatot, és készíti el javaslatát.  

Az aláírt oktatói ajánlást vagy az oktató egyetemi e-mail címéről a hallgatónak küldött, a hallgató 

demonstrátori tevékenységét kifejezetten támogató e-mailt vagy a hallgató csatolja a pályázatához, 

vagy ha az valami miatt nem megoldható, akkor a benyújtást követően a tanszéki titkárság szerzi be 

az űrlapon megjelölt oktatótól legkésőbb 2021. szeptember 24-éig. 

Amennyiben nem beszerezhető az ajánlás, akkor a tanszék titkársága azonnal értesíti a hallgatót 

arról, hogy a pályázata nem lesz továbbítva a Dékán felé, ugyanis oktatói ajánlás nélkül 

demonstrátori pályázat nem támogatható. 

 

 
 

 

A pályázat benyújtásának határideje:  

2021. szeptember 17-e 12:00 óra 
 

A pályázatot elektronikus úton a fejlodespszichologia@ppk.elte.hu címen kell benyújtani. 

További információ elektronikus úton az alábbi e-mail címen kérhető: feher.marcell@ppk.elte.hu 

 

 

Budapest, 2021.május 19.   

 

 

 

 

Dr. Balázs Judit 

tanszékvezető 

ELTE PPK Pszichológiai Intézet 

 Fejlődés-és Klinikai Gyermekpszichológia Tanszék 
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