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A
Menedzsment
és
Minőségmenedzsment és
demonstrátorokat keres.

Vállalatgazdaságtan
Tanszék
Marketing,
Menedzsment,
Üzleti Statisztika, illetve Termelésmenedzsment szakcsoportja

A demonstrátori pályázat beadásának feltételei:
• a hallgató rendelkezzen
o BA/BSc végzettséggel vagy
o a BME-n felvett tantárgyakból legalább 60 teljesített kredittel és
§ 3,5-et meghaladó görgetett súlyozott tanulmányi átlaggal vagy
§ a megbízást megelőző mindkét aktív félévben 3,5-et meghaladó ösztöndíj
indexszel,
• a hallgató ne rendelkezzen – se teljes munkaidős, se részmunkaidős – munkaviszonnyal, vagy
ezeknek megfelelő elfoglaltsággal járó munkavégzésre irányuló más jogviszonnyal.
A pályázat beküldésének határideje:
2017. augusztus 28. hétfő 12h

A pályázati anyagnak tartalmaznia kell:
• a kitöltött pályázati adatlapot (lásd melléklet), amiben mindenképp jelölje meg, hogy a tanszéki
feladatokon túl melyik szakcsoport(ok) munkájába kapcsolódna be szívesen,
• a pályázó önéletrajzát,
• a pályázó motivációs levelét (a demonstrátori feladatok iránti motivációját és – akár tanulmányi
kötelezettséghez kapcsolódó – kutatási terveit, minimum fél-fél oldal terjedelemben).
A pályázati anyagokat Bencsik Anita oktatásszervezőnek, a bencsik@mvt.bme.hu címre kérjük
megküldeni (tárgy rovatban: MVTDEMO - szakcsoportnév - pályázó neve).
A hallgatót demonstrátori tevékenységért díjazás illeti meg.
A demonstrátor(ok) oktatástámogatási feladatai elsősorban a következők:
• A tanszékhez, szakcsoporthoz tartozó tantárgyak zárthelyijeinek, vizsgáinak előkészítésében
való aktív részvétel (sokszorosítás, kérdések tesztelése).
• Aktív részvétel a zárthelyik, vizsgák felügyeleti feladatainak ellátásában (dolgozatok kiosztása,
beszedése, szortírozása és a dolgozatírás megfelelő feltételeinek biztosítása).
• A tantárgyak előadóinak vezetésével, igényük szerint felkészülés a zárthelyik, vizsgák
javítására.
• Közreműködés a dolgozatok javításában.
• Segítség a zárthelyik, vizsgák eredményeinek adminisztrálásában.
• Szakmai anyagok feldolgozása a tantárgyak tartalmának fejlesztése érdekében a tantárgyak
oktatóinak igénye szerint.
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Marketing szakcsoport
A demonstrátor(ok) feladatai (az előzőeken túl):
• a szakcsoport oktatási tevékenységének adminisztrátori feladataiban való részvétel,
• a szakcsoport kutatási tevékenységében való részvétel.
A hallgatók számára lehetőséget biztosítunk a szakmai tudományos fejlődésre, TDK és egyéb
konferencián való megjelenésre, PhD jelentkezésre való felkészülésre stb.
Menedzsment szakcsoport
A szakcsoport a szakcsoport által oktatott tantárgyak iránt kiemelt érdeklődést tanúsító demonstrátort
keres.
A demonstrátor(ok) feladatai (az előzőeken túl):
• irodalomgyűjtés és kiértékelés, esetpéldák kidolgozása egyes témák kapcsán,
• támogatás nyújtása az előadásanyagok modernizálásában, „hallgató-barát” jegyzetek
kialakításában,
• idegen nyelvű szakmai anyagok előkészítése, fordítása, releváns videók gyűjtése,
• önálló TDK – vagy egyéb saját kutatási – téma feldolgozása.
Minőségmenedzsment és Üzleti Statisztika szakcsoport
Előnyt élveznek azok a jelentkezők, akik a BME GTK valamelyik mesterszakán nappali tagozatos
hallgatók és kifejezetten a minőségmenedzsment és az üzleti statisztika tudományterületek iránt
érdeklődnek. Ennek alátámasztását a motivációs levélben kérjük bővebben kifejteni.
A demonstrátor(ok) feladatai (az előzőeken túl):
• a szakcsoport oktatási és kutatási tevékenységének adminisztratív támogatása,
• a szakcsoport oktatási és kutatási tevékenységének támogatása az előadásokhoz és
gyakorlatokhoz kapcsolódó források kiegészítésével, oktatási segédanyagok fejlesztésében való
részvétellel,
• mesterszakos demonstrátorok esetében közreműködés a Minőségmenedzsment alapjai c.
tantárgyhoz kapcsolódó gyakorlatok tartásában,
• TDK-ra való felkészülés.
Termelésmenedzsment szakcsoport
A szakcsoport a termelés-, a szolgáltatás-, a projekt-, illetve a logisztikai menedzsment iránt érdeklődő
demonstrátoroknak kíván feladatokat adni.
A demonstrátor(ok) feladatai (az előzőeken túl):
• a szakcsoport oktatási tevékenységének adminisztrátori feladataiban való részvétel,
• a szakcsoport kutatási tevékenységében való részvétel (részben a saját projektmunkában,
záródolgozatban való elmélyülést támogatandó).
A szakcsoport a fenti feladatok mellett támogatja az érdeklődő demonstrátorok szakmai fejlődését is –
TDK, diplomamunka, PhD tanulmányok, illetve kutatási lehetőségek formájában.
Pályázatában, kérjük, tüntesse fel, hogy a Termelésmenedzsment vagy Termelés- és
szolgáltatásmenedzsment, továbbá Projektmenedzsment tantárgyakat hallgatta-e korábban, amennyiben
igen, milyen eredménnyel.
A határidőre beérkezett pályázati anyagokat a szakcsoportvezetők bírálják el. A döntésről – várhatóan a
2017. szeptember 4-i héten – a pályázókat írásban (e-mail) értesítjük.
Budapest, 2017. július
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Melléklet
PÁLYÁZATI ADATLAP
demonstrátori alkalmazáshoz

Pályázó neve*:
Neptun kódja*:
Anyja leánykori neve*:
Szak, szakirány/modul*:
Képzéskód*:
A lezárt félévek száma*:
Görgetett súlyozott tanulmányi átlag*:
Az utolsó lezárt félév tanulmányi átlaga*:
Az utolsó két lezárt félév ösztöndíjindexe*:
Pályázó elérhetőségei*:
postacím:
telefonszám:
e-mailcím:
A megpályázott szakcsoport(ok) neve (és preferencia-sorrendje)*:

*

A *-gal jelölt rész kitöltése kötelező!
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