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DEMONSTRÁTORI PÁLYÁZAT 

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kar EURÓPAI ÁLLAM- ÉS 

JOGTÖRTÉNETI INTÉZETE (a továbbiakban: Intézet) pályázatot hirdet demonstrátori feladatok 

ellátására 1 fő részére. 

 

A demonstrátor feladatai:  

 az Európai Állam- és Jogtörténeti Intézet oktatási tevékenységének segítése, 

 közreműködés az Intézet kutatási feladataiban, 

 az oktatáshoz kapcsolódó kutatási és szakmai előkészítő feladatok ellátása, 

 az Intézet által irányított Tudományos Diákkör szervezési feladatainak ellátása, segítése, 

 az Intézet által szervezett konferenciák előkészítésének segítése, azokon való részvétel, 

 az Intézet külkapcsolatainak ápolásához segítségnyújtás, szervezői feladatok vendégelőadók 

fogadásánál, vendéglátásánál. 

Pályázatot nyújthat be a 34/2012. számú rektori utasítás 2. § (1) és 3. § (2) bekezdésében 

meghatározottak szerint az a hallgató, aki: 

 a 2018/2019. tanévben teljes idejű, támogatott képzésben vesz részt a Karon; 

 a 2018/2019. tanévben az alapképzés III. évfolyamára jár, vagy kivételes esetben, a 2018/2019. 

tanévben az alapképzés II. évfolyamára jár és kiemelkedő tanulmányi eredménnyel rendelkezik, 

vagy  

mesterképzésre jár; 

 akinek tanulmányai során minden félévben az ösztöndíj átlageredménye minimum 3,5; 

 a választott szakterület tantárgyából jó (4), vagy jeles (5) eredményt ért el; 

 magatartása, közösségi munkája példás. 

 

A pályázatot az Európai Állam- és Jogtörténeti Intézet titkárságára kell benyújtani (423. szoba) 

2018. június 15-én 13 óráig a jelen pályázati felhívás 1. sz. mellékletében meghatározott adatlapon, 

olvashatóan kitöltve, aláírva, dátummal ellátva, zárt borítékban. 

 

A pályázatokat a kiíró Intézet rangsorolja és ajánlással ellátva küldi meg a dékán részére. A dékán az 

ajánlások figyelembevételével határozatban dönt a demonstrátori megbízásról. 

 

A demonstrátori megbízás 2018. szeptember 3-tól 2019. június 30-ig terjedő időtartamra szól, mely nem 

hosszabbítható, azonban újabb eredményes pályázat elnyerésével megismételhető. Döntés a pályázati 

határidő lejártát követő 14 napon belül születik, melyről a pályázókat a kiíró Intézet írásban tájékoztatja. 

 

Budapest, 2018. június 6. 

Prof. Dr. Kis Norbert s.k. 

dékán 

Melléklet: 

- pályázati adatlap 


