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DEMONSTRÁTORI PÁLYÁZAT 

 

Az ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Intézet (IPPI) pályázatot 

ír ki a 2019/2020-as tanévre demonstrátori poszt betöltésére. 

 

Demonstrátor lehet az ELTE PPK Társadalmi befogadás tanulmányok MA nappali 

tagozatos 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 (angolul jól tudó hallgató) 

- vállalja a demonstrátori feladatokat 

 

A demonstrátor feladatai: 

 

- az Intézet tudományos kutatómunkájában való részvétel, az ezzel 

kapcsolatos szervezőmunkák segítése, 

a. „A bizalom és diszkrimináció a közösségi gazdaságban” c. 

(Simonovits Borbála által vezetett) kutatás terepmunkájának 

szervezése (interjúk, fókuszcsoportok). Második félévben interjúk 

készítése és a fókuszcsoportos kutatásban asszisztensi munkák 

végzése. (Kérjük, amennyiben kifejezetten ebben a kutatásban 

venne részt, levelének tárgyában ezt jelölje meg!) 

b. Az Intézeti további oktatóinak, valamint az Interkulturális 

Pszichológiai és Pedagógiai Kutatócsoport kutatásaiban való 

közreműködés. 

http://www.ppk.elte.hu/


c. A külföldi doktoranduszok (IPPI) kutatásainak támogatása 

(kérdőívek magyar nyelvre való fordítása, magyar résztvevők 

toborzása, stb). 

- részvétel az Intézet oktatómunkájában (kurzusok előkészítése, 

gyakorlóhelyek koordinációja stb.), 

- aktív részvétel az Intézet szakmai, tudományos rendezvényeinek 

szervezésében, lebonyolításában, 

- aktív részvétel az Intézet közösségi munkájában, 

- aktív részvétel az Intézet képzéseinek népszerűsítésében, hirdetésében 

valamint az ezzel kapcsolatos felületek, handoutok és anyagok 

koordinálása és szerkesztése 

- meghatározott időszakonként beszámoló a végzett munkájáról (kari 

SZMSZ rendelkezése szerint). 

 

 

A pályázatnak tartalmaznia kell: 

1. Jelentkezési lap  

2. Motivációs levél 

3. Önéletrajz 

4. Neptunból az eddigi (szakon töltött) féléveknek az összesítő lapjai 

 

A pályázatot kérjük az Kazinczy u. 23-27. 434-es szobába leadni, valamint 

elektronikus változatban az alábbi e-mail címre elküldeni: 

petras.zsuzsa@ppk.elte.hu 

 

A pályázat beadásának határideje: 2019. szeptember 20. 

Elbírálási határidő: 2019. október 4. 

 

További információ a demonstrátori tevékenységről az ELTE PPK Szervezeti és 

Működési Szabályzatában. 

mailto:petras.zsuzsa@ppk.elte.hu

