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TANSZÉKI KOORDINÁTORI (DEMONSTRÁTORI) PÁLYÁZAT
A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara a 2017/2018. tanév I. félévére, 5 hónapra tanszéki koordinátori feladatok betöltésére pályázatot ír ki, a következő feltételekkel:
- a DE ÁJK bármely szakos, aktív félévben levő nappali tagozatos hallgatója (finanszírozási formától függetlenül), jogász szakon az abszolutórium megszerzésének félévében a pályázat nem nyújtható be;
- az utolsó két félévében (2016/17. tanév I. és 2016/17. tanév II. félév) félévenként legalább 20-20 kreditpontot szerzett;
- az utolsó két félévének (2016/17. tanév I. és 2016/17. tanév II. félév) ösztöndíjindexe
mindkét félév vonatkozásában eléri a 4,50-t (amennyiben az ösztöndíjindex 4 és
4,49 közötti, a pályázó díjazás nélküli demonstrátorrá nevezhető ki);
- a tanszék oktatási profiljához kapcsolódó szakmai érdeklődés, szakmai tevékenység
(tudományos kutatások, TDK tevékenység, DETEP);
- a megpályázott tanszék vezetőjének támogató nyilatkozata;
A pályázatnak tartalmaznia kell:
1. kitöltött pályázati adatlapot (a kari honlapról letölthető);
2. szakmai önéletrajzot;
3. oktatói ajánlást;
4. mindazon tevékenység hitelt érdemlő igazolását, amelyeket pályázatában feltüntetett.
Ezek hiányában a pályázat érvénytelen.
A tanszéki koordinátorok általános feladatai:
- a tanszéki tudományos munkában való közreműködés (aktív tudományos diákköri tevékenység, konferencia-szervezés stb.);
- oktatás-szervezési feladatokba való bekapcsolódás;
- részvétel a tanszéki adminisztrációs feladatokban;
- közreműködés a tanszékek és a hallgatók közötti kapcsolattartásban.
A tanszéki koordinátorok konkrét feladatait a tanszékvezetők határozzák meg.
Pályázat a DE ÁJK bármely tanszékére benyújtható. A tanszéki koordinátori pályázatokról a
Tanulmányi Bizottság javaslata alapján a Kari Tanács dönt.
A tanszéki koordinátorok féléves tiszteletdíja várhatóan 35.000 forint, amelyet kiemelt ösztöndíjként kapnak meg a hallgatók. . Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjas és IM Kiválósági
ösztöndíjas hallgató kiemelt ösztöndíjban nem részesülhet
A tanszéki koordinátori pályázati adatlap a kari honlapról letölthető.
Beadási határidő: 2017. 09.29. 12.00 óra (a TO gyűjtőládájába kell bedobni).
A határidő jogvesztő, a pályázati eljárás során hiánypótlásra nincs lehetőség.
A pályázathoz az illetékes tanszékvezető támogató nyilatkozatát az adatlapra kell rávezetni. (A tanszéki rangsort a tanszékvezető az összes pályázat beérkezését követően állítja
fel).
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