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Dékáni köszöntő
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kara az idei évben is megrendezi már hagyományosnak számító Nyílt Napját.
A Természettudományi Kar számára is fontos, hogy minél részletesebb, pontosabb és hiteles információt adjon leendő felvételizőinek. Ezt a célt szolgálja a minden évben megrendezésre kerülő Kari Nyílt Nap, mely idén is számos újdonsággal várja az érdeklődőket.
Kiemelt fontosságú, hogy a többciklusú képzés bevezetéséhez, az ún. Bologna folyamat
hoz kapcsolódóan a 2006-tól már bevezetésre került alapképzésekről (BSc), és a 2009-től
indult mesterképzésekről (MSc), továbbá ezek kimeneti és továbbhaladási lehetőségeiről
részletes tájékoztatást nyújtsunk.
A felvételi eljárásról, a Kar oktatási-kutatási tevékenységéről szóló informatív előadások mellett, a látogatók testközelből ismerkedhetnek a Kar mindennapi életével, munkájával. A rendezvény ideje alatt vendégeink az alapszakok standjainál tájékozódhatnak az
őket érdeklő szakokról, tehetik fel kérdéseiket az érintett oktatóknak, hallgatóknak. Szakmai előadásokat is szervezünk a látogatók számára, olyan témákat érintve, melyekről úgy
gondoljuk, hogy méltán tarthatnak számot a természettudományok iránt nyitott résztvevők
érdeklődésére.
A 2009-ben indult mesterszakok (MSc) és a 2013-ban indult tanárképzések (MEd) iránt
érdeklődők személyesen tehetik fel kérdéseiket a képzések szakfelelőseinek és a képzések oktatóinak. A kifutó rendszerben induló tanári mesterképzési szakok (MA) általános kérdéseiről és a
Természettudományi Karhoz kapcsolódó szakmai
tanári modulokról ugyancsak a Kar oktatói adnak
felvilágosítást az alapszakok standjainál.
Az Országos Felsőoktatási Információs Központ
meghívott szakértője a Felvételi Iroda standjánál
az Iroda munkatársaival közösen válaszol az felvételi jelentkezéssel és eljárással kapcsolatos egyedi
kérdésekre.
A Hallgatói Önkormányzatok közreműködésével megmutatjuk a kari diákélet sokszínűségét
(közélet, sport, TDK, hallgatói juttatások).
Az ELTE TTK Hallgatói Alapítvány emelt szintű írásbeli próba-érettségi vizsgát szervez,
illetve bemutatja érettségi előkészítő tanfolyamát.
A Nyílt Napon „idegenvezetéssel” látogathatók az Egyetemváros olyan állandó szakkiállításai mint az ELTE-TTK Természetrajzi Múzeuma (Történeti Ásvány-Kőzettár, Biológiai
és Paleontológiai Múzeum) vagy a Bakos Tibor Matematikai Gyűjtemény.
Reméljük, minden érdeklődő jól fogja érezni magát rendezvényünkön és örömmel jelent
kezik majd Intézményünkbe.
Surján Péter
az ELTE TTK dékánja

3
Az ELTE TTK rövid története
Intézményünk a legrégebbi mindmáig működő magyar egyetem. Pázmány Péter esztergomi bíboros-érsek 1635-ben. A természettudományok oktatása és kutatása az alapítástól kezdve a Bölcsésztudományi Kar keretében történt.
Az egyetem szervezeti felépítése csaknem 200 éven át változatlan volt. 1949-ben a természettudományok
intenzívebb fejlesztése érdekében a Bölcsésztudományi Kar 22 tanszékéből és intézetéből, valamint a Botanikus Kertből, a Fizikai-Kémiai és Embertani Intézetekből létrehozták az önálló Természettudományi Kart.
Évszázados hagyományunk, hogy Egyetemünk a tudományok hazai és külföldi legkiválóbb művelőit, valamint jeles közéleti személyiségeket érdemeik elismeréseképpen legmagasabb kitüntetésével, a tiszteletbeli
doktori címmel ruházza fel. Büszkeséggel említjük meg a külföldiek közül a múlt században felavatott Bunsen heidelbergi és Kelvin glasgowi professzort, valamint Pierre Berthelot párizsi vegyészt, vagy a közelebbi
múltból Heisenberg Nobel-díjas fizikust, Andrej Kolmogorov orosz matematikust. Végül (a teljesség igénye
nélkül) álljon itt Karunk néhány legismertebb néhai professzorának neve: Békésy György, Buckböck Gusztáv, Detre László, Eötvös Loránd, Fejér Lipót, Haár Alfréd, Hantken Miksa, Hell Miksa, Hevesy György,
Jánossy Lajos, Jedlik Ányos, Kitaibel Pál, Kövesligethy Radó, Krenner József, Lengyel Béla, Lóczy Lajos, Paál
Árpád, Ortvay Rudolf, Riesz Frigyes, Soó Rezső, Szabó Zoltán Gábor, Szabó József, Szádeczky-Kardoss Elemér, Száva-Kováts József, Sztrókay Kálmán Imre, Egyed László, Tangl Károly, Török Aurél, Winkler Lajos,
akik valamennyien a magyar és a nemzetközi tudományos élet kiválóságai voltak.
Karunkon öt szakterület keretében 5 intézet és a dékán közvetlen irányítása alatt további 1 oktatási-szervezeti egység és 1 oktatást segítő szervezeti egység működik.
Karunk két új épületben nyert végleges elhelyezést 2001-ben Lágymányoson, a Petőfi híd és a Rákóczi
híd közötti Dunaparton, ahol 5000-6000 hallgató és több mint 400 doktorandusz vesz részt a képzéseinken.
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kara az ország legnagyobb olyan intézménye, ahol a természettudományok mindegyike a legmagasabb szinten van képviselve. Az itt felhalmozott
szellemi tőke nélkülözhetetlen és egyedülálló eszközt jelent emberi erőforrásaink alkalmassá tételéhez a
tudásintenzív információs társadalmakhoz való felzárkózásra.
Különböző intézeteink más és más formában mutatnak föl kimagasló eredményeket. Jelentős expedíciókat szerveztek, aktív részesei voltak az új területfejlesztési intézményrendszer kialakításának a Földrajztudományi Központ munkatársai. A Földrajz és Földtudományi Intézeten belül működő Központ
4 tanszéket és egy kihelyezett csoportot fog át. Oktatási profil: geográfusok és földrajztanárok képzése a
földrajz minden ágára kiterjedően. Fő kutatási területek: Magyarország tájföldrajzi kutatása, térképezése és
a társadalom környezet-átalakító hatásának értékelése terepi vizsgálatok, laboratóriumi elemzések alapján.
Regionális fejlődési tendenciák vizsgálata Európában és Magyarországon. A világgazdaság földrajza.
A klasszikus természettudományos diszciplínák oktatása és kutatása mellett a Kar a jövőben utat kíván nyitni olyan tevékenységek számára, melyek a tanszékek munkáját különféle ígéretes irányokban
integrálják. A hazai ipari vagy akadémiai kutatások szempontjából a maga területén a TTK minden intézete biztos kapcsolódási hátteret jelent. Annál is inkább, mert valamennyi szakterületet beleértve összesen
9 MTA kutatócsoport működik a karon.
Karunkon az alapképzés mellett a továbbképzés is számos formában folyik. Minden természettudományos témánk megkapta az akkreditációt és 6 Doktori Iskola, 26 doktori programjából választhatnak a
jelentkezők. 2002. januárjában alakult meg a Kari Könyvtár. Biológiai, Fizikai, Földtudományi, Földrajzi,
Informatikai, Kémiai, Környezetfizikai, Matematikai szakgyűjteményekből, valamint a Médiatár, a Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszék és az EISZ kabinet gyűjteményeiből áll.
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Földrajztudományi Központ
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karának önálló oktatási szervezési egysége a Földrajz- és Földtudományi Intézet. Az Intézet szervezetileg Földrajztudományi, ill. Geológiai és Környezetfizikai Központra tagozódik. A Földrajztudományi Központot négy tanszék alkotja: Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék, Regionális Tudományi Tanszék,
Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék, Természetföldrajzi Tanszék.
A jelenlegi oktatási rendszerben a Földrajztudományi Központ a földrajz BSc (alapszak),
valamint a geográfus MSc (mesterszak) és a földrajz tanári szak gondozását végzi, de emellett
több más szak hallgatóinak oktatásban is részt vesz.
A több mint 140 éves története során a Földrajztudományi Központ jogelődei a hazai geográfus és földrajztanárképzés meghatározó szereplői voltak. A jelenlegi fő profil is a geográfus szakemberek (elméleti, gyakorlati) és a földrajztanárok képzése, alap-, mester- és doktori (PhD) szinten. A Központ hírnevét öregbíti számos, országosan használt középiskolai és egyetemi oktatási
anyag (jegyzet, tankönyv), mely a szervezet munkatársai által ill. közreműködésével készült.
Ezeken túl fontos küldetésük az itt oktatóknak, kutatóknak, hogy a hazai geográfiai ismeretanyagot szélesítsék, amit a tanszékek magas szinten elismert kutatómunkája igazol. A szak oktatóinak nagy többsége tudományos fokozattal (PhD) rendelkező tapasztalt szakember, egyetemi
tanáraink az MTA doktorai. A Központ egységei által művelt és oktatott témakörök a geográfia,
a földrajzi térrel foglalkozó tudományok, szakpolitikák széles spektrumát lefedik: általános természetföldrajz (belső és külső erők földrajza), általános társadalom- és gazdaságföldrajz (népesség- és településföldrajz, mezőgazdasági földrajz, iparföldrajz stb.), regionális természet- és
társadalomföldrajz (világ, Kárpát-medence, Magyarország stb.), ezen túl geomorfológia, regionális tudomány, táj- és környezetföldrajz, GIS (geográfiai informatikai rendszerek) stb., valamint
környezetvédelem, regionális elemzés, területfejlesztés, településfejlesztés stb.
A Központ dolgozói aktív kapcsolatokkal rendelkeznek a hazai kutatóintézetekkel, tudományos szervezetekkel, piaci szereplőkkel, kormányzati és önkormányzati szakpolitikai döntéshozókkal, és maguk is számos szervezet, testület tagjai. E kapcsolatok az oktatás, a kutatás,
a közös szakmai munkák területeire egyaránt kiterjednek. A nemzetközi kapcsolatok is rendkívül
széleskörűek, lehetőséget biztosítva tudományos
kutatói és hallgatói együttműködésekre, kutatásokra, csereprogramokra. A hallgatók kutatási tevékenységének támogatásáról tanúskodik, hogy
diákjaink az elmúlt években rendre kiemelkedő
eredményeket értek el az országos tudományos
diákköri (OTDK) konferenciákon.
További részletes információk és a Földrajztudományi Központ elérhetősége:
ELTE Lágymányosi Kampusz, 1117 Budapest,
Pázmány Péter sétány 1/C. 1. emelet
http://geogr.elte.hu
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A FÖLDRAJZ
„– Mi ez a nagy könyv? – kérdezte a kis herceg. – Mit csinál itt uraságod?
– Geográfus vagyok - felelte az öregúr.
– Mi az, hogy geográfus?
– Tudós, aki tudja, hol vannak a tengerek, folyamok, városok, hegyek és sivatagok.
– Ó, ez nagyon érdekes – mondta a kis herceg. – Végre egy igazi mesterség!”
(Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg)
Az átlagembernek van egy elképzelése a földrajzról, és annak művelőiről. Valahogy így:
Bár ma is útra indulnak felfedezőink és a topográfiai ismeretek sem lebecsülendők, azonban ma már nemcsak erről szól a szakma, sokat változott a kép, mióta számos nálunk végzett
földrajzos igazolta a munkaerőpiac legkülönbözőbb területein, hogy elméleti és gyakorlati
tudása túlmutat az egyszerű helyismereten, és elismert munkájukkal bebizonyították, hogy
a mai világnak szüksége van geográfusokra, a kutatástól az oktatáson át a szakpolitikáig.
Mivel foglalkozik ma egy földrajzos (geográfus)? Mit tanul az egyetemen, milyen szakmája lesz, mihez kezd a diplomájával? Ezekre adunk választ a következőkben.
Először is, mi a földrajz? Ami körülvesz. Természet és társadalom. A Föld felszíne. Ha röviden kell megfogalmazni: a geográfus a természet, a társadalom és a gazdaság, illetve azok
egyes részeinek területi jellemzőivel, területi összefüggéseivel, hatásrendszerével foglalkozó
szakember, aki a lokális/regionális/globális földrajzi környezet bemutatásában, kutatásában,
elemzésében, tervezésében, alakításában vállal fontos szerepet.
Földrajzos úgy lehet valaki, ha Földrajz BSc, Geográfus MSc vagy földrajz tanári szakot végez el az egyetemen. Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen ezekre lehetőség van.
(A földrajzzal rokon szak a képzésben a Földtudományi alapszak – ezt azok válasszák, akik
leginkább a geológia, geofizika, meteorológia, csillagászat ismeretkörei iránt érdeklődnek, a
földrajzosok számára ezek csak a képzés kisebb részét jelentik).

Földrajz alapszak (BSc)
Kinek érdemes erre a szakra jelentkeznie?

Akkor érdemes e szakra jelentkeznie, ha érdekli a földrajzi (természeti, társadalmi) környezet, amelyben élünk és szeretné felépítését, működését, kölcsönhatásait megismerni,
kutatni, illetve akár alakítani. Az ideális jelentkező a földrajzi jelenségek, folyamatok iránti
érdeklődés mellett földrajz érettségivel felvértezett és jó idegen nyelvi tudással, számítástechnikai alapismeretekkel rendelkezik. Emellett, mivel a földrajz több természet- és társadalomtudományi szakterülettel érintkezik, így egy ideális geográfusjelölt nyitott más jellegű
ismeretek megszerzésére is, valamint nem ódzkodik a természet- ás társadalom-földrajzi adatok összegyűjtésétől, feldolgozásától, térképek készítésétől s mindezek elemzésétől.
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Milyen ismeretek szerzésére nyílik lehetőség?

Az alaptárgyak az általános természetföldrajz (belső és külső erők földrajza) és általános társadalom-gazdaságföldrajz (népesség-, település-, mezőgazdaság-, ipar-, szolgáltatás-,
politikai földrajz), valamint Európa, benne a Kárpát-medence és Magyarország természetés társadalom-gazdaságföldrajza. A tanulmányok első részében ezen túl a földtudományi
(ásvány-kőzettan, földtan, őslénytan, meteorológia-éghajlattan, csillagászat, térképészet,
geofizika) és társadalomtudományi (közgazdaságtan, közigazgatás, Európai Unió), illetve
matematikai, statisztikai, számítástechnikai, térképészeti alapok lerakása történik meg. Ezt
követően a geográfiai szaktudás aprólékos elmélyítésére nyílik lehetőség, részben közösen,
a szaknak megfelelő törzsstruktúrában (kötelező vagy választható tárgyak keretében), részben pedig a választott szakiránynak megfelelő struktúrában. A mindenki számára közös törzsanyagban is széles a kínálat, olyan tárgyak vannak jelen, mint a földrajztudomány története,
természet- és környezetvédelem, környezetgazdálkodás, talajtan, biogeográfia, távérzékelés,
GIS, történeti földrajz, szociálgeográfia, demográfia, etnikumok- és vallások földrajza, gazdaságtörténet, területfejlesztési alapismeretek, európai regionális politikák stb. (A tantárgyi
hálót ld. részletesen: http://to.ttk.elte.hu/foldrajz-alapszak )
Az ismeretek gyakorlati próbája jó hangulatú, tartalmas évközi és nyári szakmai terepgyakorlatok keretében történik meg.
A szakon 180 kreditet kell megszerezni (a kredit az egyes tárgyak súlyához, óraszámához
rendelt pontérték). A harmadik év végére egy szakdolgozatot kell írnia a hallgatónak, érdeklődése szerint kiválasztott szakmai témából, témavezetői (oktatói) segítséggel.

Milyen szakosodási lehetőségek vannak?

Az első tanulmányi évet követően lehetőség nyílik arra, hogy szakmai érdeklődésének
megfelelő tudását jobban elmélyíthesse, azáltal, hogy szakirányt választ. Háromféle szakirány közül lehet választani: környezetföldrajz, regionális elemző, terület- és településfejlesztő.

Környezetföldrajz szakirány

A szakirányú képzés célja, hogy a hallgatók megismerjék és elsajátítsák széleskörűen és
összefüggően a természet-, táj- és környezetföldrajzi ismereteket, valamint a kapcsolódó
modern természetföldrajzi vizsgálatokat és
ezek szakpolitikai célú hasznosításának lehetőségeit. A tárgyak sora a talajföldrajztól
a hidrológián, a negyedidőszak földrajzán,
a biogeográfián át az antropogén geomofológiáig húzódik.

Regionális elemző szakirány

A szakirányú képzés célja, hogy a hallgatók megismerjék a gazdaság és a társadalom térbeli szerveződésének törvényszerűségeit, elsajátítsák a település, területi
adatbázisok, térképek előállításának módszereit, felhasználásának, elemzésének le-
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hetőségeit, valamint ezeknek a társadalmi-gazdasági problémák kezelésében, szakpoliktikai
tervezési megalapozásokban való hasznosítását. A tárgyak sora az adatfelvételtől a földrajzi
összefüggés-elemzésen, a számítógépes térképezésen át a régió- és városkutatási módszerekig húzódik.

Terület-településfejlesztési szakirány

A szakirányú képzés célja, hogy a hallgatók
megismerjék és elsajátítsák a természeti-társadalmi-gazdasági viszonyok települési és területi
szintű rendszereinek jellemzőit, összefüggéseit,
azok tervezésének és fejlesztésének elméleti módszereit és gyakorlati lehetőségeit. A tárgyak sora a
településvizsgálati módszerektől a számítógépes
térképezésen, a településfejlesztésen, a térszervezési szinteken át a területfejlesztésig húzódik.

Milyen szakmai kihívások vannak?

A szakon lehetőség nyílik ösztöndíjjal külföldön (Anglia, Finnország, Franciaország, Portugália, Olaszország stb.) is tanulmányokat folytatni, ma már számos rangos európai egyetemmel áll kapcsolatban ezen a téren a Földrajztudományi Központ.
Az Országos Tudományos Diákkörön diákjaink régóta eredményesen szerepelnek – aki
kedvet érez magában, önálló kutatásokba kezdhet témavezetői (oktatói) segítséggel, és eredményeit megméretetheti ezen formában, szélesebb szakmai körben.

Milyen a szakmai közeg?

Az egyetemi földrajzosok közössége híres rendezvényeiről, tanórákon kívüli szakmai munkájáról. Sok-sok éve működik hallgatói szervezésben a Földrajzos Klub, amely érdekes szakmai
előadásaival, szórakoztató rendezvényeivel (Földrajzos Nap, vetélkedők, Felező buli stb.) sokakat
vonz. Az elmúlt időszakban nemzetközi színtéren is aktív lett a földrajzos hallgatói közösség, nemzetközi geográfiai diákszervezetekhez kapcsolódtak. Emellett intézményünk a hazai geográfiai
ill. regionális tudományi (hivatalos és nem hivatalos) közösségek több rendezvényének ad helyet
(hazai, nemzetközi előadások, vitaestek stb.), amelyet az érdeklődő hallgatók is látogathatnak.

Milyen tudással lép ki a munkaerő-piacra a nálunk végzett hallgató?

A földrajz BSc képzési folyamat végére hallgatóink alapos ismeretekkel rendelkeznek
Földünkről, különösképpen Európa és hazánk természet-, társadalom- és gazdaságföldrajzi
folyamatairól, jelenlegi viszonyairól, valamint korszerű földrajzi szemlélettel bírnak, és megfelelő áttekintésük van a rokon tudományok legfontosabb szakterületeiről, eredményeiről.
Emellett a képzés során elsajátítják a természeti, társadalmi, gazdasági környezet átfogó értékeléséhez szükséges elméleti és módszertani alapokat, gyakorlatban is alkalmazható ismeretekkel rendelkeznek a földrajzi környezet rendszereiről, azok működéséről, képesek kutatási
mélységű elemzések készítésével részt venni a döntés-előkészítési folyamatokban.
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Földrajz tanári szak (MEd)
2013-tól ismét osztatlan formában zajlik a földrajztanárok képzése, lehetőség van 4+1 és
5+1 éves földrajztanári szak elvégzésére.

Kinek érdemes erre a szakra jelentkeznie?

Akkor érdemes e szakra jelentkeznie, ha egyrészről érdekli a földrajzi (természeti, társadalmi) környezet, amelyben élünk, és szeretné felépítését, működését, kölcsönhatásait megismerni, majd ezeket fiatalok számára iskolákban továbbadni. Másrészről pedagógiai indíttatása is van, hogy a jövő generációinak szakmai és emberi felnevelésében részt vegyen. Az
ideális jelentkező földrajz érettségivel felvértezett, emellett, mivel a földrajz több természetés társadalomtudományi szakterület oktatásában is részt vesz, így nyitott más tudományterületek felé is.

Milyen ismeretek szerzésére nyílik lehetőség?

Az alaptárgyak az általános természetföldrajz (belső és külső erők földrajza) és általános társadalom-gazdaságföldrajz (népesség-, település-, mezőgazdaság-, ipar-, szolgáltatás-,
politikai földrajz), valamint a világ, Európa, és benne a Kárpát-medence és Magyarország
természet- és társadalom-gazdaságföldrajza. A tanulmányok első részében ezen túl a társtudományi alapok (ásvány-kőzettan, földtan, őslénytan, meteorológia-éghajlattan, csillagászat, térképészet, közgazdaságtan) lerakása történik meg. Ezt követően a földrajzi szaktudás
részletesebb elmélyítésére nyílik lehetőség, részben kötelező, részben választható tárgyak
keretében. Széles a kínálat: földrajztudomány története, természet- és környezetvédelem,
környezetgazdálkodás, talajtan-biogeográfia, távérzékelés, geoinformatika, demográfia, etnikumok- és vallásföldrajz, városi térségek földrajza stb.
A szakmai órákon túl a földrajztanítás különböző modern módszereit, eszközeit sajátíthatja
el a hallgató a hazai szakmódszertanban ismert és elismert oktatóktól, például az alábbi órák
keretében: a földrajztanítás alapjai, módszerek és eszközök a földrajztanításban, kompetencia
alapú földrajztanítás, földrajzi-földtudományi vizsgálatok a földrajzórán stb. A szakmai ismeretek megszerzését a képzésben szereplő számos pedagógiai és pszichológiai kurzus segíti.
Az ismeretek gyakorlati formájú próbája, jó hangulatú és tartalmas nyári szakmai terepgyakorlatok keretében történik meg. A tanulmányok végén pedig iskolai gyakorlat keretében
próbálhatja ki magát a tanárjelölt, akár az egyetem saját gyakorlóiskoláiban.

Milyen elhelyezkedési lehetőségek vannak?

Az itt végzett hallgatók piacképes diplomával kerülnek ki a munkaerőpiacra, ahol ismereteik, diplomájuk a közszféra jó megítélés alá esik.

Geográfus mesterképzés (MSc)
Kinek érdemes erre a szakra jelentkeznie?

Az ELTE Földrajztudományi Központjában 1994 óta képzünk geográfusokat. Fő célunk az
alapképzés során megszerezett tudás elmélyítése, bővítése, immár jellemzően egy-egy karakteres szakirány mentén.
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Az ideális jelentkező földrajz BSc diplomával rendelkezik, de más BSc diplomával rendelkezők is bejuthatnak és teljesíthetik a szakot.
(A mesterképzés (MSc) az alapképzés (BSc) során megszerezett ismeretekre épül, így a
felvétel során teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe az elvégzett földrajz alapszak (BSc). A nem földrajz alapszakon végzetteknek 20 kreditet kell pluszban teljesíteniük a
földrajz BSc tantervi hálójában szereplő tárgyakból, míg a földtudomány alapszakon végzetteknek 10 társadalom- és regionális földrajzi kredit teljesítése kötelező.)

Milyen szakirányok vannak és milyen ismeretek szerzésére nyílik lehetőség?

A mesterképzés során az alábbi szakirányok választhatók: geoinformatikai szakirány;
geomorfológia szakirány; regionális elemzés szakirány; táj- és környezetkutatás szakirány;
terület- és településfejlesztés szakirány.
A képzés 4 féléve során összesen 120 kreditet kell teljesíteni, melynek nagyobb része szaktárgyakból tevődik össze. A tárgykínálat rendkívül gazdag, köztük vannak – szakirányonként közösen vagy eltérően – kötelező, alternatív és fakultatív tárgyak. A szakmai fejlődést
segíti a többhetes szakmai gyakorlat valamely fogadóintézménynél. A tanulmányok végén
diplomamunkát kell készíteni a szakiránynak megfelelő, szabadon választott témából, témavezetői (oktatói) segítséggel.
(A tárgyak részletes listáját lásd: http://to.ttk.elte.hu/mesterszakos-tantervek )

Geoinformatikai szakirány

A geoinformatikai szakirányon szerzett ismeretek birtokában a geográfusok képesek a
földrajzi, földtudományi adatok gyűjtésére, feldolgozására, elemzésére, továbbá az eredmények különböző szakmai szempontú megjelenítésére. Munkájuk során fontos feladatuk lehet
a komplex földrajzi szintetizáló szemlélet és az informatikai-programozói jártasság alapján
geoinformatikai projektekben való részvétel, akár megrendelők és programozók közötti közvetítői szerepkörben; ehhez elengedhetetlen a modern geoinformatikai eszköztár ismerete és
értő alkalmazása.
Tanulmányaik során olyan tárgyakat tanulnak,
mint térinformatikai adatbázisok, CAD-alapú térinformatika, desktop, terepi szerver, open source GIS,
hidrológiai modellezés, térinformatika szerepe a
döntéselőkészítésben stb.

Geomorfológia szakirány

A geomorfológia szakirányon szerzett ismeretek
birtokában a geográfusok képesek a geomorfológiai problémák feltárására, azok önálló megoldására, más szakterületekkel való együttműködésre,
eredményeik integrálására. Munkájuk során fontos
feladatuk lehet a gyakorlati élet szereplőivel való
együttműködés, a társadalom figyelmének felkeltése a geomorfológiai problémák megoldásai iránt, a
felszínalakulás térbeli folyamatainak térképi megje-
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lenítése; mindezekhez elengedhetetlen a terepi- és laboratóriumi vizsgálatok mechanizmusának ismerete, valamint a kapott eredmények alkalmazói szintű elemzése.
Tanulmányaik során olyan tárgyakat tanulnak, mint geomorfológia, vulkanológia, löszkutatás, klimatikus geomorfológia, kőzetmorfológia, alkalmazott geomorfológiai térképezés,
geomorfológiai tervezés, geomorfológiai értékek meghatározása stb.

Regionális elemzés szakirány

A regionális elemzés szakirányon végzett geográfusok a szerzett ismeretek birtokában képesek a társadalmi, gazdasági, ill. környezeti jelenségek megfigyelésére, mérésére, a hazai és
nemzetközi adatbázisok feltárására, matematikai-statisztikai módszerekkel történő feldolgozására, elemzésére, az információk átfogó és helyi-regionális társadalmi-gazdasági összefüggésekbe ágyazott értékelésére, prezentálására és ezekből szakmai tanulmányok készítésére.
Munkájuk során fontos feladatuk lehet a döntés-előkészítő elemzések előállítása, a települési-területi folyamatok rövid-, közép- és hosszú távú trendjeinek feltárása, helyi, regionális,
országos és globális előrejelzések készítése.
Tanulmányaik során olyan tárgyakat tanulnak, mint társadalmi térelmélet, társadalomtörténet, földrajzi információs rendszerek, térstatisztikai módszerek, komplex regionális
elemzési módszerek, területi hatáselemzések, regionális és ágazati vizsgálatok prezentációs,
térképezési eszközei stb.

Táj- és környezetkutatás szakirány

A táj- és környezetkutatás szakirányon szerzett ismeretek birtokában a geográfusok képesek
a táj- és környezetvédelem természeti és társadalmi vonatkozásainak komplex elemzésére és tervezésére, a táj- és környezetalakítás hatásainak prognosztizálására, a várható következményeket
jelző indikátorok meghatározására. Munkájuk során feladatuk lehet a táj- és környezet-monitoring megszervezése, a táj- és környezetfejlesztés érdekében a rehabilitációs beavatkozások irányítása, a települési környezetvédelem táji keretekben történő integrált kezelése; ezekhez magabiztosan kell használniuk a modern térinformatikai eszközöket és módszereket.
Tanulmányaik során olyan tárgyakat tanulnak, mint környezetvédelem, ökológia, GIS,
környezetinformatika, környezetgazdálkodás, környezeti menedzsment, környezet- és tájtervezés, környezeti hatásértékelés, tájvédelem stb.

Terület- és településfejlesztés szakirány

A terület- és településfejlesztés szakirányon szerzett ismeretek birtokában a geográfusok képesek a
terület- és településfejlesztési kérdések meghatározására és megválaszolására, a települések és térségek
átfogó helyzetelemzésére, koncepciók, stratégiák és
programok készítésére, érdekegyeztetési mechanizmusok kezelésére. Munkájukhoz elengedhetetlen a
terület- és településfejlesztés lehetőségeinek alapos
ismerete, amely lehetővé teszi a jogszabályokban
előírt fejlesztési folyamatok menedzselését.
Tanulmányaik során olyan tárgyakat tanulnak,
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mint terület- és településfejlesztési politika, területi és települési tervezés és szabályozás,
regionális gazdaságfejlesztés, térségmarketing és menedzsment, területhasznosítás stb.

Milyen szakmai kihívások vannak?

A szakon lehetőség nyílik ösztöndíjjal külföldön (Anglia, Finnország, Franciaország, Portugália, Olaszország stb.) is tanulmányokat folytatni, ma már számos rangos európai egyetemmel áll kapcsolatban ezen a téren a Földrajztudományi Központ.
Az Országos Tudományos Diákkörön diákjaink régóta eredményesen szerepelnek – aki kedvet érez magában, önálló kutatásokba kezdhet témavezetői (oktatói) segítséggel, és eredményeit
megméretetheti ezen formában, szélesebb szakmai körben. Ezen túl az oktatók gyakran bevonják
a különböző tudományos kutatási projektekbe a tehetséges és kitartóan dolgozó hallgatókat.

Milyen tudással lép ki a munkaerő-piacra a nálunk végzett hallgató?

Olyan okleveles geográfusokat képzünk, akik felkészültek az alapvető természeti, környezeti, technikai és társadalmi jelenségekben megnyilvánuló földrajzi törvényszerűségek megértésére, ezek alapján eredeti szakmai megoldások kifejlesztésére és alkalmazására (beleértve
a kutatást is), az eredmények bemutatására, szakértők és alkalmazók felé történő kommunikálására. Megszerzett ismereteik birtokában a legkiválóbb hallgatók alkalmasak tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására és a Phd. fokozat megszerzésére.

Milyen elhelyezkedési lehetőségek vannak?

Az évente megrendezésre kerülő "Geográfusok a munkaerőpiacon" rendezvény és a számos visszajelzés mutatja, hogy a tanulmányaikat jól teljesítők szakmájuknak megfelelő helyen találnak állást. A befogadókör elég széles:
– tudományos kutatóhelyek, kutatóintézetek
– felsőoktatási intézmények
– európai uniós intézmények, országos és területi állami közigazgatási, közszolgálati szervezetek, háttréintzémények, kirendeltségek (nemzeti parkok, természet- és környezetvédelem, vízügy, vidékfejlesztés, turizmus, gazdaság, statisztika stb.)
– állami és területi fejlesztési ügynökségek
– térségi, települési önkormányzatok
– szakmai cégek, vállalatok (térinformatikai, környezetvédelmi, tájgazdálkodás, ingatlangazdálkodás, terület-településfejlesztési, elemzői); emellett saját szakmai vállalkozások
alapítása sem ritka ma már körükben.
A geográfusok sokféle tevékenységet végeznek: a felmérésektől, a helyzetelemzések, hatástanulmányok készítésén át az ezekre épülő szakpolitikai beavatkozások megvalósításáig, a
tanácsadástól a pályázatkiírás, -készítésen át a projektszervezésig, akár marketingig.
(Kis ízelítőt ad ebből a körből a honlapunkon található "Végzett geográfusok" bemutató.
http://geogr.elte.hu )
A geográfus képzés nagyon sokoldalú ismereteket integrál, és az elméleti kutatások mellett a
gyakorlati készségek elsajátítása is nagy hangsúllyal szerepel az oktatásban. Az itt végzett hallgatók piacképes diplomával kerülnek ki a munkaerőpiacra, ahol ismereteik, diplomájuk a köz- és
piaci szféra jó megítélés alá esik.
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Térképész mesterképzés (MSc)
Hazánk felsőoktatási intézményei közül egyedül egyetemünk Térképtudományi Tanszékén lehet térképész diplomát szerezni. A térképész képzés célja magas szakmai képzettségű
és szakmai tudományos világnézetű szakemberek képzése. A képzése elsősorban: a térképeket előállító szakvállalatok; a tematikus szakanyagot térképen vagy térképre feldolgozó
szakintézmények (honvédelmi, statisztikai, földtani, földrajzi, meteorológiai, környezetvédelmi, vízügyi, erdészeti, stb.); a térképek felhasználásával irányító és tervező tevékenységet
folytató nemzetgazdasági ágazati hivatalok és intézetek (minisztériumok, kutatóintézetek,
tervezőintézetek és vállalatok); a térképi anyagok archiválására hivatott intézmények (levéltárak, múzeumok, stb.) szakembereinek utánpótlására irányul. A szakmai partnerekkel való
együttműködés, a közös projektekben való részvétel lehetővé teszik, hogy hallgatóink a képzés során a magas színvonalú elméleti ismereteken kívül naprakész gyakorlati tapasztalatra
is szert tegyenek.
Az 1990-es évektől kezdődően – az európai trendeknek megfelelően – a térképészképzésbe beépült a térinformatika eljárásrendszere is. A tanszék oktatói biztosítani
tudják olyan magas képzettségű és tudományos felkészültségű szakemberek útjára bocsájtását, akik ismerik a térképkészítés legkorszerűbb eljárásait és birtokába jutnak az
érintkező határterületi tudományok idevágó
ismeretanyagának is.
A mesterszakot elvégző hallgatók GIS,
GPS, számítógépes grafikai ismeretei jól alkalmazhatók a mobil eszközök használatán alapuló hely- és körzetfüggő szolgáltatásokban,
amelyek jelentős térképigénnyel lépnek fel, és amelyek lassan az analóg térképekkel azonos
felhasználói réteget jelentenek. A képzés során elsajátítható ismeretek felhasználásával ki
tudják elégíteni az interneten keresztül publikált, illetve az interaktív oktatási térképek és
atlaszok iránt növekvő igényeket.
A térképész mesterképzésre olyan jelentkezőket várunk, akik a szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságokkal és készségekkel rendelkeznek: önálló munkavégzésre való alkalmasság és önálló döntéshozatali képesség, jó megfigyelőkészség, problémafelismerő és problémamegoldó készség, széleskörű általános szakmai műveltség (földrajzi
nevek ismerete, terepi tájékozódás képessége, természettudományi alapok), pontosság, elkötelezettség és igény a minőségi munkára, a szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzáállás, jó informatikai alaptudás és helyesírás, kezdeményező, személyes felelősségvállalás,
csoportmunkában való részvétel képessége.
A képzésen szerzett térképész diplomával a tovább tanulni vágyó hallgatók jelentkezhetnek a TTK Földtudományi Doktori Iskolájának térképész programjára doktori képzésre.
A térképész mesterszakot elvégzett hallgatók olyan tudás birtokába jutnak, ami képessé teszi őket a kartográfiai tudományterület doktori programjába való bekapcsolódásra. Fokozott
figyelmet fordítunk arra, hogy a doktori program iránt érdeklődők közreműködhessenek
olyan projektekben, illetve olyan szakdolgozati témát válasszanak, ami segíti a doktori prog-

13

ramra történő felkészüléseket. E célt szolgálja a Tudományos Diákkör (TDK) működtetése.
A térképészet sokrétűsége és sokoldalúsága lehetővé teszi, hogy a végzős hallgatók különböző szakterületeken helyezkedhessenek el, mint például a kiadói kartográfia: város- és
turistatérképek készítése (magáncégeknél, esetleg önálló vállalkozásban); a térinformatika:
magáncégeknél, önkormányzatoknál, állami intézményeknél; a számítógépes térképészet,
térinformatika: kutatóintézetekben; a térképtörténet: levéltárak, térképtárak; a geodézia, topográfia, GPS; földhivatalok, polgári és katonai térképészet területe. Végzett hallgatóink keresettek a munkaerőpiacon. Szívesen alkalmazzák őket a térinformatikai cégek, térképkészítő
és -kiadó vállalkozások, a kartográfiával foglalkozó állami intézmények (katonai és polgári
térképészet), de komoly felvevő piacot jelentenek a helyfüggő szolgáltatásokkal foglalkozó
cégek is. Többen kezdenek önálló vállalkozásba is.
Főbb oktatott tárgyak: számítógépes térképészet, geoinformatika, raszteres és vektoros
rendszerek, térképkiadványok, tematikus kartográfia, atlaszkartográfia, kartográfiai vizualizáció, nyomdai előkészítés, felméréstan.
A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető szakok: a földtudományi alapképzési szak térképész szakiránya. A bemenethez a meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési szakok: a földtudományi alapképzési szak nem térképész szakirányai; a földrajz, a környezettan,
a tájrendező és kertépítő mérnöki, építőmérnöki, a programtervező informatika, a környezetmérnöki alapképzési szakok, továbbá a földmérő és földrendező mérnök alapképzési szak.
(Részletesen a Képzési és Kimeneti Követelményekben: http://www.nefmi.gov.hu/kkk).
További információk az alábbi honlapon találhatók: http://lazarus.elte.hu .

Tudománykommunikáció a természettudományban MSc
Bosszant, hogy téves információk tömkelege jelenik meg a médiában a tudományos-technikai témák kapcsán? Csodálkozva tekintesz David Attenborough-ra vagy Öveges Józsefre?
Úgy gondolod, hogy egy múzeumi kiállítás is tartogathat izgalmakat? Netán úgy érzed, hogy
a tudományos szféra nem kap elég figyelmet a döntéshozók vagy az üzleti élet részéről? Ha
a fenti kérdések bármelyikére is egyértelmű igennel felelsz, akkor az ELTE TTK mesterképzését Neked találták ki!
A Tudománykommunikáció a természettudományban MSc a világszerte Science Communication néven ismert szak első kelet-közép-európai képzési programja. Célja olyan kommunikációs szakemberek képzése, akik képesek
a természettudományos-műszaki ismeretek
sokoldalú, korszerű és hiteles megjelenítésére a különböző médiákban.
A képzésben két szakirányon (Tudománykommunikáció, tudományos ismeretterjesztés és Természettudományos múzeumi ismeretterjesztés), valamint egy specializációban
(Kutatásmenedzsment) lehet felkészülni a
tudományos médiában vagy a természettudományos-műszaki múzeumokban, kiállítá-
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sokon, science centerekben, illetve egyetemeken, kutatóintézetekben folytatott kommunikációs munkára, a tudomány eredményeinek széleskörű ismertetésére, projektvezetésre.
A hazai és nemzetközi szakemberek által fejlesztett taneszközök, a kitűnő infrastruktúrával
ellátott tanulási környezet és a gyakorlatorientált képzési struktúra önmagában garancia a
sikerre. A kiválóan teljesítő hallgatókat ezen felül a külföldi partnerintézményekkel közösen
szervezett programok, tanulmányi lehetőségek is várják.
A képzés során televíziós, rádiós, nyomtatott és online újságírásban jártas, illetve múzeumpedagógus munkatársaink vezetésével a hallgatók maguk is készítenek tudománykommunikációs alkotásokat. A tudományos média műhelyeiben, múzeumokban, terepgyakorlatokon és
saját laboratóriumainkban sajátítják el a hanganyagok, az álló- és mozgóképek, a televízió- és
rádióműsorok készítésének gyakorlatát, a nyomtatott és online újságírás műfaji sajátosságait.
A szak hallgatói megismerkedhetnek a tipográfia és grafika, a múzeumi kommunikáció és
kiállítás-rendezés, valamint a PR és a marketing alapjaival, betekintést nyerhetnek a K+F és a
tudományos intézményrendszer működésébe is.
A szakra való jelentkezés feltétele természettudományos, műszaki, orvosi vagy agrár alapképzettség, de várjuk azokat a természettudományos vagy műszaki tárgyakat oktató tanárokat, orvosokat, mérnököket és pszichológusokat is, akik kommunikációs
képességeiket fejleszteni kívánják, hogy tudományáguk ismereteit hatékonyan terjeszthessék vagy kutatásmenedzseri munkát végezhessenek.
A jelentkezésről és a felvételiről további részleteket az alábbi weboldalon olvashat: http://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer_id=244&oldal=2&fej=D
2012 szeptemberétől a szak már e-learning képzéssel, levelező formában is elérhető!

Hidrológus szakirányú továbbképzés
A két féléves (60 kredites) képzés célja olyan korszerű természettudományos szemlélettel
és ismeretanyaggal rendelkező szakemberek képzése, akik elsősorban a vízügyi szolgálatban,
a vízgazdálkodásban, valamint a környezetvédelem és a természetvédelem egyes területein is
mind az operatív munkában, mind az alap- és alkalmazott kutatási feladatok megoldásában
képesek magas színvonalon, tevékenyen részt venni. A képzés elvégzése esetén az oklevélben
szereplő megnevezés: hidrológus.

Kinek érdemes erre a szakra
jelentkeznie?
Az ideális jelentkező, aki az alábbi
személyes adottságokkal, készségekkel
rendelkezik, többek között: kreativitás,
problémafelismerő és -megoldó készség, önálló döntéshozó képesség, tanulási készség és jó memória, információ-
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feldolgozási képesség, környezettel szembeni érzékenység, manualitási és mérési készségek.
A felvétel feltételei az alább felsorolt mesterszakok bármelyikén szerzett oklevél: geográfus, geológus, geofizikus, meteorológus, tanár-földrajztanár; ezeknek megfeleltethető egyetemi szintű végzettség és tanulmányok.

Milyen ismeretek szerzésére nyílik lehetőség?

Az alábbi szakismeretekkel fog rendelkezni, aki a képzésen részt vesz:
– a hidrológiai körfolyamat és elemeinek térbeli és időbeli jellemzői, azok mérésére és
számítása
– a hazai vízrajzi-hidrológiai monitoring felépítése, működése
– hidrológiai modellezés
– kőzettípusok hidrológiai vonatkozásai
– valószínűségszámítás, matematikai statisztika, valószínűségi változó és jellemzői stb. a hidrológiában
– Magyarország vízrajzi jellemzői
– az ártéri gazdálkodás
– alapvető vízkémiai, biológiai ismeretek
– az EU vízminőségi-védelmi politikái, egyéb víz- és
környezeti irányelvei, az EU Víz Keretirányelve, ezek céljai, előírásai, végrehajtásuk.

Milyen tudással lép ki a munkaerő-piacra a
nálunk végzett hallgató?
A szakirányú képzésben végzettek alkalmasak a hidrológiai monitoring tervezésében való részvételre, a vízgyűjtőterületek komplex hidrológiai feltárásában való
közreműködésre, a felszíni és felszín alatti vízkészletek mennyiségi és minőségi állapotértékelésében való részvételre, a hidrológiai modellezési feladatok megoldásában való részvételre, az EU Víz Keretirányelvének hazai alkalmazásában és végrehajtásában való részvételre.

Egyéb ösztöndíjak
Az ösztöndíjainkat a következő három csoportba lehet sorolni: tanulmányi, szociális és egyéb
ösztöndíjak.
A tanulmányi alapú ösztöndíjak közül legfontosabb a tanulmányi ösztöndíj, melynek összege félévente változó és mindig az előző félév tanulmányi eredményeit díjazzuk ezzel. Az ELTE
TTK Tanulmányi Osztálya számolja ki az egyes tanegységekre járó összegeket, amelyeket ezután
minden hallgatóra összegez. Amennyiben ezen ösztöndíj havi összege nem éri el az aktuális
alapösztöndíjat, a hallgató nem kaphat ösztöndíjat. Az így fennmaradó pénzösszeget a többi
hallgató között osztja szét a Tanulmányi Osztály, ami 6000 és 30000 Ft/hó közötti összeget jelent.
A rendszeres tudományos ösztöndíjjal a hallgatók tudományos munkáját értékeljük. Ennek pályázása szintén félévente történik és havi juttatást jelent. Tudományos publikációért, TDK-ért,
oktatási tevékenységért, konferencián való előadásért járhat pont. A terepgyakorlati ösztöndíj is
ebbe a kategóriába sorolható, de itt sem kifejezetten a tanulmányi eredményt értékeljük, hanem
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a kötelező, ámde költségekkel járó terepgyakorlatok árának egy részét igyekszik az ELTE TTK
HÖK kompenzálni.
A szociális ösztöndíjak közé tartozik a rendszeres szociális támogatás, amellyel elsősorban
a hátrányos helyzetű hallgatókat próbáljuk segíteni. Ezt minden félév elején újra meg kell
pályázni és az ösztöndíjra jogosultak a támogatást havi rendszerességgel kapják meg. Értéke félévente változik, de a hátrányos helyzetű, nagycsaládos, családfenntartó stb. hallgatók
tör-vényileg meghatározott fix összeget kapnak. Ebbe a körbe tartozik a rendkívüli szociális
tá-mogatás is, ami azonban egy egyszeri összeget jelent, a család életében hirtelen bekövetkezett nagy anyagi kiadással járó esemény megtörténte után igényelhető. A Bursa Hungarica
ösztöndíjat pedig a hallgató a saját önkormányzatánál igényelheti.
Az egyéb, egyik fent említett kategóriába sem tartozó támogatások azok, amelyek nem a
jó tanulmányi, illetve tudományos eredményért vagy szociális alapon járnak, hanem egyéb
okokból. Például szeretnénk támogatni az egyetem mellett folytatott rendszeres sporttevékenységet. Ez szintén fél évre szóló ösztöndíj és azon hallgatók igényelhetik, akik kiemelkedő
sporttevékenységet végeznek egy magyar szakszövetséggel rendelkező sportágban. Rendszeres közéleti ösztöndíjunkra pedig azokat a hallgatók pályázhatnak, akik az előző félév
folyamán a kari hallgatói élet megszervezése, segítése érdekében munkálkodtak, de nem a
Hallgatói Önkormányzatban tették mindezt. Az egyszeri sport és tudományos ösztöndíj elnyeréséhez (névre szóló számla ellenében) pályázni lehet utazási és szállásköltségekre, részvételi díjak, regisztrációs költségek, cikkközlési díjak stb. megtérítésére. Az egyszeri kulturális ösztöndíj esetében bármilyen kulturális tevékenység támogatására lehet pályázni, például
nonprofit kulturális tevékenység végzésének nem tárgyi költségére, illetve színház, komolyzenei koncert, művész mozi látogatása esetén.

ELTE TTK Kollégiumok
A tizenkét ELTE-s kollégiumból a Természettudományi Kar hallgatói öt kollégiumban
kerülnek elszállásolásra. A kollégiumi díj 9000Ft, kivételt képez ez alól a nemrégiben teljesen felújított Kőrösi Csoma Sándor Kollégium, itt ez az összeg 15000Ft. Az öt úgynevezett
szociális kollégiumba szociális helyzet és egyéb körülmények alapján kerülhet be a hallgató. Jelentkezni online lehet a kollegium.elte.hu oldalon. Ezek a kollégiumok a következők:
Kőrösi Csoma Sándor Kollégium, Nagytétényi úti Kollégium, Vezér úti Kollégium, Kerekes
úti Kollégium és a Nándorfejérvári úti Kollégium. Minden kollégium saját könyvtárral és
sportpályával rendelkezik, szobánként pedig internet csatlakozási lehetőség van kialakítva. A kollégiumok különféle évközi programokkal szórakoztatják az ott lakókat illetve a
frissen beköltözötteket.
Azon hallgatóink, akik megfelelő tanulmányi eredménnyel rendelkeznek, illetve kiemelkedő tudományos tevékenységet végeznek két szakkollégiumunkba is jelentkezhetnek.

Bolyai Kollégium

A Bolyai Kollégium az ELTE Természettudományi és Informatikai Karának szakkollégiuma. Célja, hogy a magyar természettudományos felsőoktatás magas szintű, interdiszciplinaritásra törekvő központjaként működjön. A tagság számára szervezett színvonalas
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szakszemináriumok, a kis létszám, a felsőbbévesek szakmai segítsége, baráti tanácsai, illetve az infrastrukturális szolgáltatások magas színvonala inspiráló közeget, magas szakmai
képzési lehetőségeket és hátteret nyújt a hallgatóknak. A kollégiumba jelentkezhet az ELTE
TTK és IK bármely szakára felvételt nyert elsőéves hallgató, aki országos szintű versenyeken kimagasló eredményt ért el, vagy tudományos kutatásban vett részt, valamint a
2.-5. évfolyamáról minden olyan nappali tagozatos hallgató, akinek tanulmányi eredménye
egyenletesen magas, illetve a Doktori Iskolák tagja is; vidéki és budapesti egyaránt.

Az Eötvös József Collegium

A Collegiumban a szakmai munka műhelyi keretekben folyik. A collegistáknak magas
szintű követelményeknek kell megfelelniük, az egyetemi képzést kiegészítő kurzusokon
részt venniük, valamint az adott műhely szakmai követelményeit teljesíteniük. A Collegium e magas szintű képzéshez kívánja megteremteni a lehetőséget (nyelvoktatás, collegiumi órák, rendezvények stb).
Más kifejezetten természettudományi profilú szakkollégiumokkal szemben a hallgatók
olyan multidiszciplináris közegbe kerülhetnek, ahol alkalmuk nyílik a szűkebb szakterületük mellett más tudományágak világába, gondolkodásmódjába is bepillantani. A bölcsész
szakos hallgatókkal való együttélés kiváló lehetőség mind verbális, mind írott kommunikációs képességük pallérozására. Az intézmény vidéki és budapesti hallgatók számára
egyaránt nyitott.
Az egyes kollégiumokról részletes információkat a http://ttkhok.elte.hu és http://kolhok.
elte.hu weboldalakon olvashatsz, jó böngészést kívánunk. Bármi kérdésed írj a kollbiz@
ttkhok.elte.hu címre!

Megközelítés
Móricz Zsigmond körtérről:

6-os villamos, Petőfi Híd, budai hídfő

Nyugati pályaudvarról:

4-6-os villamos, Petőfi Híd, budai hídfő

Déli Pályaudvarról:

2-es metróval Blaha Lujza térig, onnét
4-6-os villamos, Petőfi Híd, budai hídfő

