
 

 

TERMÉKMENEDZSMENT KURZUS KOORDINÁTOR 

DEMONSTRÁTORI PÁLYÁZAT 

NAPPALI TAGOZATOS HALLGATÓK RÉSZÉRE 

 

A BME Ergonómia és Pszichológia Tanszéke pályázatot hirdet alapszakos (Bsc) vagy legalább még 

egy év hallgatói jogviszonnyal rendelkező mesterszakos (Msc ill. MA) hallgató részére, demonstrátori 

feladatok ellátására a 2019/2020-as tanév tavaszi szemeszterére.  

A demonstrátor feladata:  

 Közreműködés a tanszék által gondozott Termékmenedzsment kurzus előkészítési és operatív 

(adminisztratív jellegű) feladatainak végrehajtásában: 

o oktatásszervezési feladatok (pl.: ütemterv készítése, hallgatókkal való kapcsolattartás) 

o oktatástechnikai feladatok: elsősorban oktatási segédanyagok fejlesztés és 

előkészítése, a kurzusok megtartásának háttérmunkálatai 

o ZH felügyelet segítése és részvétel ZH javításban 

A demonstrátori pályázat beadásának feltételei: 

 a hallgatónak legalább 60 kreditje legyen, továbbá görgetett átlaga 3.5-nél jobb legyen vagy a 

megbízást megelőző mindkét aktív félévben az ösztöndíj indexe 3.5-nél jobb legyen.  

Forrás: BME Demonstrátori szabályzat, 2.§ 4. pont. 

https://kth.bme.hu/document/162/original/bme_dem_szabalyzat.pdf 

 A demonstrátor díjazása: nettó 1000 Ft/óra. Olyan hallgatók jelentkezzenek, akik legalább 

havi 20 óra teljesítését tudják vállalni. A demonstrátori munkadíj hallgatói szerződéses 

megbízással kerül kifizetésre. A megbízás első szakasza egy félévre szól, mely a hallgató 

alkalmasságától függően hosszabbítható egészen a diplomafélév kezdetéig.  

 A várható feladatok miatt csak és kizárólag olyan hallgatók jelentkezését várjuk, akik 

teljesítették már a Termékmenedzsment (BMEGT52A016) kurzust legalább jó (4) 

érdemjegyre és a 2020/2021-es tanév őszi szemeszterében még biztosan hallgatói 

jogviszonnyal fognak rendelkezni. 

A pályázatnak tartalmaznia kell: 

 egy rövid a szakmai életrajzot (amelynek részeként meg kell jeleníteni az utolsó félév 

eredményét, a görgetett tanulmányi átlageredményt és a nyelvismeretet is), 

 egy rövid motivációs levelet (a pályázat beadásának indoklását). 

Az életrajz és a motivációs levél azt mutassa be elsősorban, hogy miért Ön a megfelelő jelölt. Például: 

korábbi oktatási tapasztalat (akár szobatársnak segítés is), szakmai eredmények, nyelvtudás, TDK 

munka, Termékmenedzsment kurzushoz köthető fejlesztési ötletek stb. A felmerülő kérdésekkel 

Szabó Bálinthoz lehet fordulni (Telefon: 20-5278436, e-mail: szabobalint@erg.bme.hu). A 

jelentkezés során előnyben részesítjük azokat a hallgatókat, akik a Termékmenedzsment kurzushoz 

köthető feladataik mellett aktívan részt tudnak venni a tanszék életében (pl.: egyéb, általános jellegű 

demonstrátor feladatok ellátását is vállalják). 

A pályázat leadási határideje:  2020. január 24. 

Leadás csak elektronikusan lehetséges: szabobalint@erg.bme.hu 

Budapest, 2020. január 13. 

………………………………………………… 

Dr. Hercegfi Károly 

tanszékvezető egyetemi docens 
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