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Tárgy: Pályázat demonstrátori státusz és Endes Pongrác-ösztöndíj elnyerésére 

 

 

VALAMENNYI SZERVEZETI EGYSÉG VEZETŐJÉNEK 

 

Tisztelt Igazgató/Vezető Asszony/Úr! 

 

Amint az az egyetemi hírlevélben is ismeretetésre kerül, a 2017-2018. tanév I. félévi demonstrátori státuszra 

és az Endes Pongrác-ösztöndíjra (korábban Tudományos Diákköri Ösztöndíj) vonatkozó pályázatokat 

rangsorolva, véleménnyel ellátva 2017. november 14-én 12.00 óráig a Debreceni Egyetem, Orvos- és 

Egészségtudományi Tudományos Diákköri Tanácshoz (Derzsi Judit, TDT adminisztrátor, ÁOK 

Tanulmányi Osztály, 103. szoba) az intézeti TDK felelős eljuttatni szíveskedjék. A pályázatok objektív 

elbírálását elősegítendő kérjük, hogy a hallgatók a pályázatukat az 

https://oetdk.unideb.hu/user/demonstration oldalon elektronikusan adják be, majd azt nyomtassák ki! Az 

elektronikus és a papír alapon beadott pályázat tartalmában (beleértve a szemeszterben oktatott óraszámot is) 

nem lehet semmilyen különbség, ellenkező esetben a pályázat érvénytelen. A demonstrátori státusz feltétele 

a szemeszterben legalább 15 óra oktatás és az előző két félév átlagában legalább 4,0-s ösztöndíjindex. 

Az Endes Pongrác-ösztöndíj összegét (mindkét kategóriában) a DE Általános Orvostudományi Kar, 

Fogorvostudományi Kar, Gyógyszerésztudományi Kar, Népegészségügyi Kar és Egészségügyi Karok 

mindenkori költségvetése szabja meg. Kifizetése kari szinten a tárgyhónapban, a többi hallgatói 

járandósággal együtt történik. A végleges döntést az érintett karok dékánjai hozzák meg mind a kiadott 

ösztöndíjak számával, mind pedig azok összegével kapcsolatban. 

Kérjük, hogy csak a feltételeknek megfelelő hallgatók pályázzanak! 

Felhívjuk figyelmét, hogy az ösztöndíjakra vonatkozó szabályzat itt: 

https://oetdk.unideb.hu/hu/hallgatoknak/osztondijpalyazat-beadasa/demonstratori-statusz és itt: 

https://oetdk.unideb.hu/hu/hallgatoknak/osztondijpalyazat-beadasa/endes-pongrac-osztondij 

megtekinthető. Kérjük, hogy a szabályzatot a vezetése alatt álló Intézet/Klinika által oktatott évfolyamok 

hallgatóival, valamint az Intézet/Klinika TDK oktatási felelősével ismertetni szíveskedjék. 

 

 

 Dr. Erdődi Ferenc Dr. Szentandrássy Norbert 
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