DEMONSTRÁTORI PÁLYÁZAT
Az ELTE PPK Sporttudományi Intézet- Szombathely (a továbbiakban STI) pályázatot ír ki a
2019/2020. tanévre díjazással nem járó DEMONSTRÁTORI posztok betöltésére.

Demonstrátor lehet az ELTE PPK Sporttudományi Intézet – Szombathely-hez tanulmányaiban
kötödő, sport szakos (Bsc, Msc és tanár) aktív státuszú hallgatója, aki:









érdeklődik az Intézet által oktatott és kutatott tudományterületek iránt
két tanulmányi félévet sikeresen, legalább 4,00 tanulmányi eredménnyel lezárt
idegen nyelven képes tudományterületén tájékozódni, szóban és írásban kommunikálni
vállalja a demonstrátori feladatokat

A demonstrátor általános feladatai:
az Intézet tudományos kutatómunkájában való részvétel, az ezzel kapcsolatos
szervezőmunkák segítése
kisegítő részvétel az Intézet oktatómunkájában (pl.: kurzusok előkészítése, gyakorlati munka
támogatása, stb.)
aktív részvétel az Intézet szakmai, tudományos rendezvényeinek szervezésében,
lebonyolításában különböző oktatás- és kutatásszervezési feladatokba való bekapcsolódás
(pl.: gyakorlatok szervezése, konferencia-szervezés, pályázatok előkészítése, szakmai
rendezvények szervezése, lebonyolítása, kutatócsoporti adminisztrációs feladatok, stb.).
A demonstrátor konkrét feladatait az intézetigazgató és a demonstrátor szakmai munkáját
segítő oktató határozza meg.
A demonstrátori megbízás pályázat útján nyerhető el. A megbízás 2 félévre (10 hónapra) szól.
A demonstrátori címet az ELTE PPK dékánja a benyújtott pályázatok alapján a Sporttudományi
Intézet - Szombathely vezetőjének javaslata alapján ítéli oda.
A hallgatót az intézetvezető 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 jogosult a HÖK, vagy az EHÖK által 2019 tavaszán kiírandó ösztöndíj
pályázaton való részvételre.

A demonstrátori pályázatnak tartalmaznia kell a következőket:
1. Jelentkezési lap (a kar honlapján a Hallgatóknak/Demonstrátori pályázatok menüpont alatt)
2. Motivációs levél
3. Önéletrajz
4. Neptunból az eddigi (szakon töltött) féléveknek az összesítő lapjai
A demonstrátori pályázatot az intézetigazgató nevére és címére kell benyújtani 1 példányban.
(A pályázat leadási helye: A/234. iroda, Cseke Petra).
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 20. 12:00 óra

Szombathely, 2019. május 21.
H. Dr. Ekler Judit
intézetigazgató
ELTE PPK Sporttudományi Intézet – Szombathely
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