
 

 

 

 

 

 

DEMONSTRÁTORI PÁLYÁZAT 
A 2017/2018-AS TANÉV TAVASZI FÉLÉVÉRE 

 
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közgazdaságtan Tanszéke demonstrátori 

pályázatot hirdet az egyetem 2017/2018-as tanév tavaszi félévére azon teljes idejű képzésben részt vevő 

hallgatók számára, akik szívesen bekapcsolódnának a tanszék oktatási és oktatás-támogatási, valamint 

egyéb szakmai munkáiba. 

A DEMONSTRÁTOR FELADATAI: 

 közreműködés a tanszék oktatási és egyéb szakmai tevékenységében, 

 oktatás-támogatási feladatok ellátása (adminisztratív jellegű feladatok, főként az oktatási 

segédanyagok előkészítésében való közreműködés, illetve a dolgozatíratásoknál történő 

segítség), 

 emellett saját kutatási területen elért eredményekből TDK dolgozat készítése. 

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI: 

A demonstrátori pályázat benyújtásának feltétele, hogy a pályázó 

 

 a demonstrátori megbízással érintett félévben rendelkezzen aktív hallgatói jogviszonnyal, 

 rendelkezzen alapképzésben vagy osztatlan képzésben szerzett oklevéllel, 

 alapképzésben vagy osztatlan képzésben szerzett oklevél hiányában rendelkezzen legalább 

annyiszor huszonöt teljesített kredittel, ahány lezárt aktív féléve van és halmozott súlyozott 

tanulmányi átlageredménye haladja meg a 3,50 értéket és 

 ne álljon fegyelmi büntetés hatálya alatt. 

A DEMONSTRÁTOR DÍJAZÁSA: 

A pályázaton sikeresen részt vevő demonstrátorral az Egyetem munkaszerződést köt. 

A demonstrátori tevékenységért munkadíj fizetendő, amelynek mértéke 4 hónapon keresztül havi bruttó 

25.000 Ft. 

A PÁLYÁZATNAK TARTALMAZNIA KELL: 

 szakmai önéletrajzot (nyelvtudást, TDK-n való részvételt kiemelve), 

 a feltételként megjelölt tanulmányi átlag igazolásaként szolgáló indexmásolatot (Neptunból 

elérhető verziót), 

 motivációs levelet, amelyben megjelöli kutatási területét is, konkrétabban feltünteti, hogy a 

közgazdaságtan mely része iránt mutat érdeklődést. 

A PÁLYÁZAT LEADÁSI HATÁRIDEJE ÉS A LEADÁS MÓDJA, HELYE:  

A pályázati dokumentumokat 2018. február 5. 10:00-ig e-mail-ben kell megküldeni a 

kozgazd@mail.bme.hu címre. 

A PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 

A pályázati dokumentumok előbírálását követően a pályázók személyes meghallgatására kerülhet sor, 

amelynek tervezett ideje: 2018. február 6-8., amelyről előzetes tájékoztatást küldünk. 

A beérkezett pályázatok elbírálásának és a demonstrátori megbízás kiadásának határideje: 2018. február 

9. A pályázaton demonstrátori megbízást elnyert hallgatókat a megjelölt határidőig e-mail-ben 

értesítjük. 

 

Budapest, 2018. január 19. 

 Dr. Gilányi Zsolt sk. 
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