
Pályázat demonstrátori ösztöndíjra 
a Biofizikai és Sugárbiológiai Intézetbe 

 
A Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet pályázatot hirdet az Általános Orvostudományi Kar, 
Fogorvostudományi Kar és Gyógyszerésztudományi Kar hallgatóinak demonstrátori feladat 
ellátására a 2021/22-es tanévre. 
 
A pályázat célja: 
A demonstrátorok foglalkoztatásának célja az arra alkalmas és érdemes hallgatók bevonása a 
Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet oktató és tudományos kutatómunkájába, intenzívebb és 
magasabb színvonalú szakmai képzésük mellett az oktatói és kutatói utánpótlás felkészítése 
és nevelése érdekében. A demonstrátorok foglalkoztatási ideje 20 óra/hó a 2021/22-es tanév 
I. és II. szemeszterének szorgalmi időszakában. 
 
A jelentkezés feltételei: 
Demonstrátori megbízásra pályázhat az a 
a) másod- vagy felsőbb éves hallgató, aki      
b) az előző tanévben legalább jó tanulmányi átlageredményt ért el, 
c) biofizikából már vizsgát tett jeles (kivételes esetben jó) eredménnyel, 
d) magatartása példamutató, 
e) átlagon felüli kifejezőkészséggel és idegen nyelvismerettel rendelkezik, 
f) elhivatottságot érez a biofizika oktatásában való közreműködésre. 
 
A demonstrátor által ellátandó feladatok: 
A Biofizikai és Sugárbiológiai Intézetben dolgozó demonstrátor 
1) részt vesz a gyakorlati foglalkozások előkészítésében (pl.: kísérleti berendezések 

működésének ellenőrzése, kalibrálása, vizsgálati minták előkészítése), 
2) segíti a gyakorlatvezető oktató munkáját a gyakorlati órán, 
3) igény esetén részt vesz az előadások technikai előkészítésében (bemutatások, 

illusztrációs anyagok előkészítése), 
4) asszisztál az előadásokon vagy gyakorlatokon, 
5) szerepet vállal az esetleges demonstrációk és tanulmányi versenyek szervezésében és 

lebonyolításában, 
6) közreműködik új gyakorlati oktatási és kutatási módszerek kidolgozásában, 

bevezetésében, 
7) a tavaszi félév szorgalmi időszakának utolsó napjáig részletes beszámolót készít 

tevékenységéről az intézetigazgatónak. 
 

A demonstrátori ösztöndíj részletes szabályai: 
 
A demonstrátori ösztöndíjat a Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat 
– III.KÖNYV Hallgatói Követelményrendszer – III.4. RÉSZ Térítési és Juttatási Szabályzata 
(20/A.§-tól 20/D. §.-ig) szabályozza, mely az alábbi linken érhető el. 
 
 
 

https://semmelweis.hu/jogigfoig/dokumentumtar/szabalyzattar/szervezeti-es-mukodesi-szabalyzat/iii-konyv-hkr/


A jelentkezés módja 
 
Jelentkezni az megfelelő kar kitöltött formanyomtatványával lehet, melyek elérhetősége: 
 
ÁOK: https://semmelweis.hu/aok/oktatas/osztondij-palyazat/ 
 
FOK: https://semmelweis.hu/fok/oktatas/hallgatoi-hirek/palyazati-felhivasok-hallgatoknak/ 
 
GYTK: https://semmelweis.hu/gytk/2021/05/felhivas-demonstratori-megbizasok-
elnyeresere-2/ 
 
A kitöltött, aláírt pályázati űrlapokat elektronikusan kell elküldeni Dr. Mártonfalvi Zsolt 
egyetemi docens részére az alábbi e-mail címre: 
 

martonfalvi.zsolt@med.semmelweis-univ.hu 
 

 
Jelentkezési határidő: 2021. július 9. 
 
A beérkezett pályázatok elbírálásáról a Kar vezetője - a kari hallgatói önkormányzat bevonása 
mellett – legkésőbb az őszi félév szorgalmi időszakának megkezdéséig dönt, mely döntéséről 
egyidejűleg értesíti a pályázót. 
 
 
Budapest, 2021. május 21. 
 
 
        Dr. Kellermayer Miklós 
        intézetigazgató 
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