Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Demonstrátori Szabályzat
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának Kari
Tanácsa − a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 42. §
(1) a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján − a Kar oktatási tevékenységében való aktív
hallgatói részvétel, új képzési struktúrához illeszkedő, hatékony rendjének megalapozása
érdekében az alábbi szabályokat alkotja.

1. §. Jelen szabályzat hatálya kiterjed a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és
Társadalomtudományi Kar valamennyi hallgatójára és munkavállalójára.
2. § A demonstrátorok foglalkoztatásának célja az arra alkalmas hallgatók bevonása valamely
szak vagy oktatási szervezeti egység oktató és tudományos munkájába, a hatékonyabb
működés elősegítése, illetve az oktatói és kutatói utánpótlás nevelése érdekében.
3. § (1) Demonstrátor az az alapképzésben, mesterképzésben részt vevő hallgató lehet, aki
a) az adott félévben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik,
b) korábban legalább két aktív féléven keresztül tanulmányokat folytatott a Karon,
c) kiemelkedő eredményekkel rendelkezik,
d) vele szemben a Kar fegyelmi büntetést nem alkalmazott,
e) megfelelő oktatói ajánlással rendelkezik
(2) A demonstrátori tisztség csak önkéntesen vállalható, díjazással nem jár. A demonstrátori
kinevezés egy tanévre szól, és tetszőleges alkalommal megújítható.
(3) A demonstrátori megbízás megszűnik, amennyiben
a) a határozott idejű kinevezése lejár,
b) a hallgató indokolt felmondását írásban eljuttatja a kinevezésre jogosult vezetőnek,
c) a hallgató a kinevezést követően nem felel meg az (1) bekezdésben foglalt valamely
feltételnek,
d) a kinevezésre jogosult személy a hallgató magatartására miatt a kinevezést
visszavonja.
4. § (1) Demonstrátori tisztség betöltésére az oktatási szervezeti egység vezetője pályázatot ír
ki.
(2) A pályázatok beadási határideje minden tanév végén a vizsgaidőszak utolsó napja.
(3) Demonstrátori kinevezésére az oktatási szervezeti egység vezetője jogosult.
(4) A kinevezésre jogosult döntését megindokolni nem köteles.
(5) Intézethez vagy tanszékhez nem tartozó szak vagy tantárgycsoport esetén a szervezeti
egység vezetőjének demonstrátorokkal kapcsolatos jogköreit a szakfelelős/tárgyfelelős
jogosult gyakorolni.
5. § (1) A demonstrátorok konkrét feladatkörét a kinevezésre jogosult állítja össze. A
demonstrátorok irányítását és felügyeletét a kinevezésre jogosult, vagy a szervezeti egység
általa kijelölt oktatója látja el.
(2) A demonstrátor feladatkörébe tartozhat különösen:

a) Az oktatáshoz kapcsolódó kutatási és szakmai előkészítő feladatok, és az ezekhez
kapcsolódó adminisztráció ellátása.
b) Az adott szakterületen működő - hazai és nemzetközi - tudományos diákköri
szervezetekkel való kapcsolattartás.
c) A hallgatókkal való kapcsolattartás, tájékoztatás.
d) A vizsgáztatás lebonyolításával kapcsolatos előkészítő, adminisztratív és technikai
feladatok ellátása.
(3) A demonstrátori tevékenység semmiképp sem terjedhet ki tanóra (előadás, szeminárium,
gyakorlat .. stb.) megtartására, a Neptun rendszerben az oktatóknak vagy adminisztrátoroknak
fenntartott feladatok ellátására, illetve az érdemi vizsgáztatásra.
6. § (1) A betölthető demonstrátori helyek számát a kinevezésre jogosult kérelmére a dékán
határozza meg, egy tanév időtartamra. Az erre irányuló kérelmet a megelőző tanév szorgalmi
időszakának utolsó napjáig lehet benyújtani. Kérelem hiányában a megelőző tanévre
meghatározott létszámkeret marad hatályos − amennyiben ettől a dékán nem kíván eltérni.
(2) A demonstrátor kérésére, a kinevezésre jogosult igazolást, illetve értékelést állít ki részére
a demonstrátori tevékenységéről.
Átmeneti és záró rendelkezések
7 §. (1) Jelen szabályzat a kihirdetés napján lép hatályba. A Kar korábbi Demonstrátori
Szabályzata a 2009/2010. tanév végével hatályát veszti. A 2009/2010. tanévre a korábbi
Demonstrátori Szabályzat rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a II. félévre
demonstrátori pályázatokat meghirdetni nem lehet, hanem az I. félévre elnyert kinevezések −
amennyiben a kinevezés feltételei egyébként fennállnak − automatikusan meghosszabbodnak
erre az időszakra.
(2) Amennyiben a 2010/2011. tanévre vonatkozó létszámkeretet a jelen szabályzat 6. § (1)
bekezdése szerint nem kérelmezik, úgy azt nullának kell tekintetni.
(3) Jelen szabályzatot a Kari Tanács 2009. 10. 12-i ülésén, 63/2009. (X.12.) számú
határozatával elfogadta.

