
 
DEMONSTRÁTORI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

A 2021/2022-ES TANÉVRE 

 

A pályázat háttere: 

A demonstrátori pályázati rendszer célja, hogy támogassa a hallgatók bekapcsolódását a Kar oktatási 

és kutatási tevékenységébe. Ezáltal a gyógypedagógia valamely területe iránt elkötelezett Hallgatók 

lehetőséget kapnak tehetségük kibontakoztatására, valamint a felsőoktatás és a tudomány világában 

való gyakorlati tapasztalatszerzésre. Minden, a Karon oktató-kutató tevékenységet folytató szervezeti 

egység (intézet) több demonstrátort is foglalkoztathat a demonstrátori tevékenységi lista alapján (Lásd 

1. sz. melléklet). A 2021/2022. tanévben összesen 20 demonstrátori helyet tervez betölteni a kar. 

A pályázás módja: 

A hallgatói pályázatokat a kiválasztott intézetbe kell benyújtani elektronikus úton 
(az intézet központi email címére) 

 
2021. szeptember 19. (vasárnap) 23:59-ig. 

 

A pályázat az alábbi dokumentumokat kell, hogy tartalmazza: 

1. Motivációs levél (kiválasztott intézet neve, tervezett tevékenységek, indoklás stb.) 

2. Önéletrajz (Europass formátum) 

3. Az előző két lezárt félév hagyományos tanulmányi átlagot igazoló dokumentum (Neptunból) 

 

A pályázat feltételei: 

Demonstrátori megbízást kaphat minden olyan alap- vagy mesterképzésben résztvevő nappali vagy 

levelező tagozatos hallgató, akinek előző két lezárt félévének hagyományos tanulmányi átlaga legalább 

3,7 volt. 

A pályázatok elbírálása: 

Az Intézeti Tanácsok véleményezik a pályázatokat és a hozzájuk beérkezett pályázatokat rangsorolják, 

megjelölve, hogy mely pályázókat szeretnék intézeti demonstrátorként foglalkoztatni a 2021/22-es 

tanévben. Az így összeállított javaslatot megküldik a kar dékánjának, aki dönt a demonstrátori 

pályázatok támogatásáról. A döntés eredményéről az intézetek vezetői és a pályázatot benyújtott 

hallgatók legkésőbb 2021. szeptember 24-ig kapnak visszajelzést. 

 

 



 
A megbízás időtartama: 

A demonstrátori megbízások 2021. október 1-től 2022. június 30-ig tartanak. Idő előtti esetleges 

megszüntetés esetén lehetőség van további pályázati felhívás kiírására és új demonstrátori megbízás 

odaítélésére. A demonstrátorok részére a kar nem biztosít anyagi támogatást. A demonstrátori 

megbízással rendelkező hallgatók a HÖK, erre a célra kiírt tudományos ösztöndíj pályázatán 

indulhatnak. 

A pályázattal kapcsolatos kérdéseket a dh@barczi.elte.hu e-mail címre várjuk. Szakmai témájú 

kérdéseikkel kérjük, forduljanak az adott intézethez, amelynek tevékenysége iránt érdeklődnek, 

amelynél szívesen végeznének demonstrátori feladatokat. 

 

Budapest, 2021. szeptember 8. 

 

dr. habil Papp Gabriella 

              dékán  

  



 
1. sz. melléklet: Demonstrátori tevékenység lista 

 

1. Oktatási tevékenységben való részvétel 

1.1. Tananyag és tanóra elkészítésében való részvétel 

1.2. Tanórák megtartásában való közreműködés 

1.3. Kiscsoportos demonstráció tartása 

1.4. A kari kiadványok, jegyzetek előkészítő munkáiban való részvétel 

1.5. Dolgozatok javítása/kiértékelése/elemzése 

2. Kutatási tevékenységben való részvétel 

2.1. Szakirodalom keresése, elektronikusan elérhető publikációk letöltése, rendezése 

2.2. Kutatómunkában való részvétel 

2.3. Interjúk készítése, adatrögzítés 

2.4. Kutatásszervezési tevékenységben való részvétel 

2.5. Kutatások elő- és utómunkálataiban való részvétel 

3. Adminisztrációban való részvétel 

3.1. Dokumentumok, adatbázisok karbantartása, frissítése 

3.2. Iratok rendezése, digitalizálása 

3.3. Diafilmek és egyéb felvételek válogatása, archiválása 

3.4. Hivatalos levelezések lebonyolítása (segítés a szervezésben) 

4. Egyéb 

4.1. Intézeti Tanács munkájában való részvétel, mint hallgatói delegált tag 

4.2. Tudományos és közéleti rendezvényszervezési feladatok ellátása 

4.3. Erasmus ösztöndíjas hallgatók segítése, kísérése 

4.4. Sajtófigyelés 

4.5. Egyéb 

  



 
2. sz. melléklet: A karon működő intézetek listája 

 

• Általános Gyógypedagógiai Intézet (email: altgyp@barczi.elte.hu) 

intézetigazgató: dr. Zászkaliczky Péter 

email: zaszkaliczky.peter@barczi.elte.hu 

intézeti ügyintéző: Juhász Tímea 

email: altgyp@barczi.elte.hu 

 

• Atipikus Viselkedés és Kogníció Gyógypedagógiai Intézet (email: ativik@barczi.elte.hu) 

intézetigazgató: dr. Szekeres Ágota 

email: szekeres.agota@barczi.elte.hu 

intézeti ügyintéző: Kiss Anita és Koszt-Kovács Emese 

email: ativik@barczi.elte.hu 

 

• Gyógypedagógiai Módszertani és Rehabilitációs Intézet (email: gymri@barczi.elte.hu) 

intézetigazgató: Bodorné dr. Németh Tünde 

email: nemeth.tunde@barczi.elte.hu 

intézeti ügyintéző: Breitner Zsuzsanna és Kovács Johanna 

email: gymri@barczi.elte.hu 

 

• Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézet (email: gyopszi@barczi.elte.hu) 

intézetigazgató: dr. Mohai Katalin 

email: mohai.katalin@barczi.elte.hu 

intézeti ügyintéző: Almási Zsófia 

email: gyopszi@barczi.elte.hu 

 

• Fogyatékosság és Társadalmi Részvétel Intézet (email: fotri@barczi.elte.hu) 

intézetigazgató: Dr. Könczei György 

email: konczei.gyorgy@barczi.elte.hu 

intézeti ügyintéző: Üveges Kata 

email: fotri@barczi.elte.hu 


