
Demonstrátor megbízatás szabályai 

 

 

A SZTE-BTK Pszichológiai Intézet mindhárom tanszéke félévente egy (pályázat útján 

kiválasztott) demonstrátort alkalmaz. Jelen dokumentum a demonstrátor kötelességeit, lehetséges 

feladatait tartalmazza, valamint külön kitételként azt, amire nem jogosult. Az, hogy az adott 

félévben milyen feladatokra van szükség az alább felsoroltak közül, az a megbízatás kezdetén az 

oktatókkal történő egyeztetés alapján kerül meghatározásra. A megbízatás vége a mindenkori 

szorgalmi időszak vége. 

 

 

A demonstrátor köteles: 

● A megbízatását követően minél hamarabb felvenni a kapcsolatot az összes tanszéki 

oktatóval. Rákérdezni, hogy az adott oktató milyen témában, és kb. mennyi időben 

igényli a segítségét.  

● Készíteni magáról egy lehetőleg fényképes bemutatkozást, amelyen leírja a hallgatók 

számára, hogy milyen témákban, hol és mikor tud nekik segíteni. Feltünteti elérhetőségét, 

és elküldeni az oktatásszervezőnek (Molnár Zsuzsa)  e-mailen. 

● A rábízott feladatokat pontosan, időre, és a legjobb tudásának megfelelően teljesíteni. 

 

 

A demonstrátor lehetséges feladatai: 

Az alább felsorolt feladatok közül az adott időszak és az oktatási feladatok jellemzőit figyelembe 

véve kaphat feladatokat a demonstrátor. Ezek mindegyike nem lesz minden félévben és/vagy 

minden tanszék életében aktuális. 

 

● maximum 90 perces óra tartása az oktató személyes felügyelete mellett 

● adatelemzési, kutatásmódszertani feladatokban (pl. statisztika) való segítségnyújtás a 

diákok számára 

● a gyakorlatokhoz szükséges anyagok előkészítése (pl. másolás, eszközök, ceruzák 

beszerzése) 

● egyéb intézeti, tanszéki programokban (könyvbemutató, konferencia) való 

segítségnyújtás (szervezés, szórólapkészítés stb.) 

● szöveges anyag (jegyzet, interjú) számítógépbe történő bevitele   

● iskola vagy más intézmény látogatásán kísérő szerep 

● kísérletekhez terem-foglalások ellenőrzése 

● az adott tanszék által szervezett szakmai programokban való segítségnyújtás 

● egyéb hallgatói kérdésekben való segítségnyújtás (pl: szakirodalomkeresők használata, 

tesztek felvételével kapcsolatos kérdések megválaszolása stb.) 



● kutató labor felügyelete: pl. EEG labor rendben tartása (törülközők tisztaságának, 

akkumulátorok töltöttségének ellenőrzése, eszközök bekészítése igény szerint, hiba 

észlelése esetén jelzés a kutatásvezetőnek) 

● segítség a kutatás (kísérlet) lebonyolításában 

● tanári tréningen résztvevő-megfigyelő 

 

A demonstrátor nem jogosult: 

● órát oktatói felügyelet nélkül tartani 

● vizsgát felügyelni 
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