A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Demonstrátori Szabályzata
Elfogadta az Egyetemi Tanács 2003. május 26-i ülésén.
1. §
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen alapképzésben résztvevő
hallgatók demonstrátorként bevonhatók a tudományos kutató és az oktatást előkészítő munkába. A demonstrátori alkalmazás elsődleges célja a hallgatók szakmai elkötelezettségének
növelése, felkészítése hivatásuknak az átlagosnál magasabb színvonalú művelésére, doktori
(mester) képzésben tanulmányok folytatására, az egyetemi oktatói (kutatói) munkára. A demonstrátori alkalmazást a doktori (mester) képzésbe való felvételnél a karok figyelembe veszik.
2. §
(1)
(2)
(3)

(4)

(5)

Demonstrátori megbízás az egyetemen belül nyilvános pályázat útján nyerhető el.
Demonstrátori tevékenységet nappali alapképzésben résztvevő hallgató folytathat.
Demonstrátori megbízás legalább egy félévre, legfeljebb egy évre adható, a megbízás
megismételhető.
A demonstrátori pályázatot az illetékes oktatási szervezeti egység vezetője írja ki, a
megbízásról a dékán dönt az illetékes oktatási szervezeti egység vezetője véleményének figyelembe vételével.
A demonstrátori pályázat beadásának feltételei:
a hallgatónak legalább 120 kreditje legyen,
a hallgató görgetett átlaga 3.5-nél jobb legyen vagy a megbízást megelőző mindkét aktív félévben az ösztöndíj index 3.5-nél jobb legyen,
a megbízást megelőzően a hallgató kreditjeinek száma legalább az aktív félévei
számának harmincszorosa legyen.
A karok a görgetett átlag és/vagy az ösztöndíj index minimumára 3.5-nél jobb eredményt is előírhatnak.
A demonstrátori megbízás visszavonását kezdeményezheti a demonstrátor hallgató
vagy az illetékes oktatási szervezeti egység vezetője. A demonstrátori megbízás viszszavonásáról a dékán dönt a Tanulmányi Bizottság véleményének figyelembevételével.
3. §

(1)

(2)
(3)

(4)

(5)

A demonstrátorral az őt alkalmazó szervezeti egység szerződést köt. A szerződés tartalmazza a demonstrátor feladatait és a számára a feladatok ellátásáért adott juttatásokat.
A demonstrátori tevékenység az 51/2002 (III.26.) Korm. rendelet 15. § szerint hallgatói munkavégzésnek minősül.
A demonstrátorok díjazására éves költségvetésében – a központi keretek terhére - elkülöníthet keretet az egyetem. Az egyetemi keret karok közti felosztásáról az oktatásért felelős rektorhelyettes dönt az Egyetemi Hallgatói Képviselet véleményének figyelembevételével.
A demonstrátorok díjazására éves költségvetésében elkülöníthet keretet a kar. A kari
keret tanszékek, kari szervezeti egységek közti felosztásáról az oktatásért felelős
dékánhelyettes dönt a Kari Hallgatói Képviselet véleményének figyelembevételével.
A demonstrátori tevékenységet a hallgató leckekönyvébe be kell jegyezni.
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4. §
(1)
(2)

Jelen szabályzat 2003. szeptember 1-én lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti
a BME demonstrátorokra vonatkozóan 1995 június 20-án kiadott szabályzata.
A karok 2003 június 30-ig kialakítják a pályázatokra vonatkozó kari lebonyolítási rendet (pályázatok kiírása, beadása, elbírálása).

Budapest, 2003. május

(Dr. Detrekői Ákos)
rektor
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