
ELTE TáTK 2012/1-es DÉKÁNI UTASÍTÁS - oktatói díjazások 
Érvényes: 2011/2012-es tanév 2. félévére 

 feladat díj megjegyzés 
1. külsős oktató óradíja 4700 Ft / 1 tanóra (= 45 

perc) 
ebben benne van a vizsgáztatás díja is, kivéve, ha 100 fő feletti kurzuson oktat, 
akkor a 8. feladatnál leírtak szerint 

2. Aktív PhD hallgató óradíja 2000 Ft / 1 tanóra (= 45 
perc) 

EGYÉB ÖSZTÖNDÍJKÉNT LESZ KIFIZETVE (TH intézi) 

3. demonstrátorként oktató 
hallgató óradíja 

1000 Ft / 1 tanóra (= 45 
perc) 

EGYÉB ÖSZTÖNDÍJKÉNT LESZ KIFIZETVE (TH intézi) 
(Demonstrátor = aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező alap- és 
mesterképzéses hallgató, akit oktató felügyel. Oktatási dékánhelyettes által 
engedélyezett kurzusok megtartásában segíti a felügyelő oktató munkáját.) 

4. szociális munka alapképzési 
szakon személyiségfejlesztő 
és készségfejlesztő csoport 
oktatójának díja 

60000 Ft / félév / csoport  

5. szociális munka szakon 
tereptanári díj 

14500 Ft / félév / fő SZM244 Általános szociális munka gyakorlat és NSMD04M Projekt gyakorlat 
 

6. szociális munka alapképzési 
szakon tereptanári díj 

20000 Ft / félév / fő SZM245 Intenzív záró komplex gyakorlat 

7. szociális munka 
mesterképzési szakon 
tereptanári díj 

25000 Ft / fő /félév NSMD02M Terepgyakorlat 

8. vizsgáztatás díja 100 fő 
feletti kurzusok esetén 

 
1000 Ft 

(100 feletti 4 fő vizsgázó 
hallgatónként) 

- külsős oktatónak óradíján felül még ez az összeg elszámolható vizsgáztatásért 
- belsős oktató igénybe vehet hallgatói segítséget ezen összegért 
Ehhez az oktatási dékánhelyettes engedélyét kell kérni a szorgalmi időszak 4. 
hetének végéig. A 2011/12. tanév 2. félévében március 14-ig lehet kérvényezni. 
(Teljesítés-igazoláshoz csatolni kell a vizsgalapot.) 

9. külsős opponens díja 7000 Ft / szakdolgozat Alapképzéses, főiskolai és szakirányú továbbképzéses hallgató dolgozata esetén. 
(Csak oktatási dékánhelyettes engedélyezheti a külsős opponenst.) 

10. Külsős opponens díja 10000 Ft / szakdolgozat Mesterképzéses és egyetemi szakos hallgató dolgozata esetén. (Csak oktatási 
dékánhelyettes engedélyezheti a külsős opponenst.) 

11. záróvizsga-bizottság külső 
tagjának díjazása 

1000 Ft / hallgató minimum 5000 Ft / zv-nap, maximum 10000 Ft / zv-nap 

 


