
 

A Kémiai Intézet Demonstrátori Programjának szabályzata 
 

Rövid összefoglaló 

A Demonstrátori Program (továbbiakban DP) keretein belül az ELTE-n alapfokú végzettséget 
szerzett hallgatók vesznek részt a Kémiai Intézet által gondozott alapszakok oktatási 
tevékenységében. Demonstrátor mesterszakos/osztatlan képzés alapozó jellegű tárgyaiban is 
segédkezhet, amennyiben a tárgyfelelős megítélése szerint előképzettsége megfelelő. 
 A demonstrátor hallgatók kisegítő oktatási feladatokat látnak el a négy tanszék 
alapozó jellegű gyakorlataiban és laborjaiban, amelynek célja az oktatási terhelés csökkentése 
és a kiváló hallgatók intézethez kötése. 
 
1) A program tagjai 

a) a demonstrátorok 

i) Demonstrátornak jelentkezhetnek – a későbbi szabályok szerint – azok a vegyész 
vagy anyagtudomány MSc szakos hallgatók, akik az alapfokú diplomájukat az 
ELTE-n szerezték, illetve a negyed- és ötödéves osztatlan kémia tanári szakos 
hallgatók. 

ii) A demonstrátorok a programvezetők által a jelentkezésük függvényében 
meghatározott oktatási tevékenységet végzik. 

iii) A demonstrátorok a következő feladatkörökkel bízhatók meg: 

(1) önálló (számolási) gyakorlat vezetés, konzultáció tartása 

(2) kisegítő gyakorlatvezetés az oktató mellett laborgyakorlatokon 

(3) kiegészítő oktatási tevékenység (pl. házifeladat, zh. javítás) 

iv) A laborgyakorlatokon segédkező demonstrátorok kötelesek részt venni a laborok 
vezetőivel együtt munkavédelmi oktatáson, amelyet a tanszéki megbízott tart. 

v) A demonstrátori státusz az adott szemeszterben érvényes. 

b) hallgatói programvezető 

i) A pozícióra a 1/a/i pontban megjelölt hallgatók jelölhetők. 

ii) Jelöltet a Hallgatói Önkormányzat (továbbiakban: HÖK) Kémia Szakterületi 
Biztossága állít, akit az Intézet Oktatási Bizottsága kér fel a feladatra. 

iii) A megbízatása 1 évre szól. 

iv) A feladatai magukban foglalják kapcsolattartást a tanszékekkel és a 
demonstrátorokkal, a DP népszerűsítését a hallgatók felé, a pályázatok bírálatát, 
minőségbiztosítási rendszer fenntartását, ösztöndíj pályázatok kezelését, az 
utódképzést, havi demonstrátori értekezletek szervezését, csapatépítést. 

c) oktatói programvezető 

i) A pozícióra a Kémiai Intézet teljes munkaidőben foglalkoztatott határozatlan idejű 
szerződéssel rendelkező oktatói jelölhetők. 

ii) Az oktatói programvezetőt az Oktatási Bizottság kéri fel a feladatra, a 
tanszékvezetők, illetve a hallgatói delegáltak javaslatai alapján. 

iii) A megbízatása 1 évre szól. 

iv) A feladatai magukban foglalják a kapcsolattartást a tanszékekkel és a 
demonstrátorokkal, az adott szemeszterre vonatkozó oktatási igények felmérését, a 
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pályázati kiírás gondozását, a pályázatok bírálatát, a minőségbiztosítási rendszer 
fenntartását, a kredit elismerések jóváhagyását, tanári képzési programok 
szervezését a demonstrátoroknak. 

2) Jelentkezési rendszer  

a) A tanszékvezetők gyűjtik össze, melyek azok az oktatási feladatok, amelyeket az adott 
tanszék fel kíván ajánlani a demonstrátorok számára. 

i) Ennek során a tárgyfelelősök jelzik igényüket a tanszékvezető felé az oktatási 
feladat pontos megjelölésével és a demonstrátori pozíció betöltéséhez szükséges 
általuk megkövetelt tanulmányi előfeltételekkel együtt (adott tárgyak elvégzése, 
adott érdemjegy). 

ii) Ezek alapján a tanszéki közösségek együttesen alakítják ki a véleményüket a 
felkínálandó oktatási feladatokról. 

b) A programvezetők, a tanszékvezetők tájékoztatása alapján meghirdetik az oktatási 
feladatoknak megfelelő demonstrátori helyeket a jelentkezők köre számára. 

c) A jelentkezőknek pályázatot kell benyújtaniuk a a demonstrátori státusz elnyeréséhez. 

i) A pályázat első része a megkövetelt tanulmányi előfeltételek, valamint az általános 
4,2 tanulmányi átlag igazolása. 

ii) A második része egy motivációs esszé, amelyben a jelentkezőnek azt kell kifejteni, 
milyen ötletei vannak a tárgy tematikájának és céljainak ismeretében az oktatási 
feladat végrehajtására. 

iii) A pályázat bírálatában a programvezetők a tanszékvezetők és az érintett 
tárgyfelelősök vesznek részt, és egy rangsort alakítanak ki az adott feladatra 
beérkező pályázatok között. 

iv) A tárgyfelelősöknek vétójoguk van, amely értelmében visszautasíthatják adott 
személyek jelentkezését. 

d) A legjobb pályázat birtokosa kapja meg az adott oktatási feladatra vonatkozó 
demonstrátori pozíciót. 

3) Minőségbiztosítás 

a) A demonstrátorok oktatási tevékenységéről értékelést készítenek 

i) az oktatott hallgatóknak egy kérdőíves formában (Demonstrátori Munka Hallgatói 
Véleményezése, röviden: DMHV) 

ii) és a tárgyfelelősök, akik irányítása alatt az oktatási tevékenységet elvégezték 
(Demonstrátori Munka Oktatói Véleményezése, röviden: DMOV) 

b) A programvezetők összevetik a DMHV és a DMOV eredményét, és amennyiben 
jelentős eltérést tapasztalnak kötelesek utánajárni a kérdésnek. 

c) A két értékelés eredménye alapján meghatározott szempontrendszer szerint – amelyet 
a programvezetők maguk dolgoznak ki – a demonstrátorokat munkáját három 
fokozatú skálán értékelik. A következő minősítések adhatók: 

i) kiváló – A demonstrátor munkája nagymértékben hozzájárult a hallgatók 
fejlődéséhez és kurzus sikeres teljesítéséhez, továbbá jelentős segítséget nyújtott a 
tárgy oktatójának a feladatok megosztása és terhelés csökkentése szempontjából. 

ii) megfelelő – A hallgatók véleménye megoszlik a demonstrátor munkájáról, 
feladatát tisztességesen elvégezte, de nem nyújtott jelentős támaszt sem a hallgatók 
sem az oktatásért felelős személy részére. 
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iii) nem megfelelő – A demonstrátornak nem sikerült tudást átadni a hallgatóknak, az 
órákra nem megfelelően készült fel és nem reagált a hallgatók igényeire, a tárgy 
felelősének is csak nehézséget okozott a munkájának ellenőrzése és az általa 
okozott problémák kezelése. 

      d) A demonstrátor működése azonnali hatállyal felfüggeszthető, ha etikai vétséget követ 
el, tevékenysége veszélyes vagy rontja az oktatás minőségét. A tárgyfelelős vagy a 
programvezető kezdeményezésére, a kettő egyetértése mellett a demonstrátor feladatai alól 
azonnali hatállyal felmenthető. 

4) Jutalmazások 

a) Az elvégezett tevékenységükért cserébe azok a demonstrátorok, akik kiváló, vagy 
megfelelő minősítést kaptak a következő jutalmakban részesülhetnek: 

i) szakmai ösztöndíj a Hallgatói Önkormányzat részéről, amelyre a hallgatói 
programvezető terjeszti fel a demonstrátorokat 

VAGY 

ii) kredit jóváírás lehetséges a „speciális demonstrátori gyakorlat (A)”, illetve „(B)” 
tárgyak keretében, 2 vagy 4 kredit mértékben, a programvezetők döntése alapján. 

b) 10 rangsorpont az oktatási tevékenységet követő félévben a tárgyjelentkezés során, 
amennyiben a Kari szabályozás ezt lehetővé teszi. 

c) A nem megfelelő minősítést elérők, kizárásra kerülnek bárminemű jutalomból 

d) A kiváló minősítést elérőket előnyben kell részesíteni a minősítést követő 
szemeszterben a jelentkezési rendszerben. 

 

 

 

Elfogadta a Kémiai Intézet Tanácsa 2016. április 13-án. 

Módosította a Kémiai Intézet Tanácsa 2017. január 18-án. 


