
DEMONSTRÁTORI PÁLYÁZAT 
 

Az ELTE PPK Felnőttképzés-kutatási és Tudásmenedzsment Intézete (a továbbiakban 

FTI) pályázatot ír ki a 2019/2020. tanévre DEMONSTRÁTORI posztok betöltésére.  

 

Demonstrátor lehet az ELTE PPK aktív státuszú hallgatója, illetve a tanárképzésben 

részt vevő, aktív státuszú hallgató, amennyiben az alapkarán nem lát el 

demonstrátori feladatokat. 

 

A pályázatok elbírálása során előnyt jelent, ha a pályázó 

● érdeklődik az FTI által oktatott és kutatott tudományterületek (andragógia, 

közösségszervezés, emberi erőforrás tanácsadás) iránt; 

● a tanulmányai vagy munkája vagy önkéntes tevékenysége során figyelemre 

méltó szakmai teljesítményt mutatott fel az 

andragógia/közösségszervezés/emberi erőforrás tanácsadás területén (pl. 

szakmai előadás, szemináriumi dolgozat stb.); 

● idegen nyelven képes tudományterületén tájékozódni, szakirodalmat 

fordítani,  

● vállalja, hogy legfeljebb heti 5 órában demonstrátori feladatokat lát el. 

 

A demonstrátori feladatokat az ELTE PPK Szervezeti- és Működési Szabályzatának 

37.§-a rögzíti. (https://www.elte.hu/dstore/document/651/ELTE_SZMSZ_3dmell.pdf) 

 

Az FTI által kínált demonstrátori feladatkörök: 

● aktív részvétel az intézeti kutatásokban felnőttképzési, közösségfejlesztési és 

emberi erőforrás területen; 

● tanulásszervezés, tanulás támogatása; 

● közreműködés az FTI által gondozott szakmai programok (pl. Harmadik Kor 

Egyeteme) megszervezésében, lebonyolításában, adminisztrációjában. 

 

A demonstrátor konkrét feladatait az intézetigazgató jóváhagyásával a 

kutatásvezető/ demonstrátor szakmai munkáját segítő oktató határozza meg. 

 

A demonstrátori megbízás pályázat útján nyerhető el. A megbízás két félévre szól, 

a kinevezés a feladatok magas színvonalú teljesítése esetén meghosszabbítható.  

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

intézetigazgató javaslata alapján ítéli oda. Az elbírálás határideje: 2019. október 4. 

A demonstrátor a tavaszi félévben szakmai ösztöndíjra nyújthat be pályázatot a 

Hallgatói Önkormányzathoz, melyhez a kutatásvezető/intézetigazgató ajánlását 

kell csatolni. 

 

https://www.elte.hu/dstore/document/651/ELTE_SZMSZ_3dmell.pdf


A pályázatnak az alábbi dokumentumokat kell tartalmaznia: 

1. jelentkezési lap (https://www.ppk.elte.hu/demonstrator) 

2. szakmai önéletrajz és motivációs levél 

3. aktív hallgatói jogviszony szerinti tanulmányi eredmények igazolása 

 

A pályázat benyújtásának módja: 

a) elektronikus úton az fti@ppk.elte.hu címre; vagy 

b) papír alapon, 1 példányban a következő címre: ELTE PPK Felnőttképzés-

kutatási és Tudásmenedzsment Intézet, 1075 Budapest, Kazinczy utca 23–27., 

440. szoba. 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 20. 

 

 

 

 

Csehné Dr. Papp Imola 

mb. intézetigazgató 

 

Budapest, 2019. június 11. 
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