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Mesterképzés célja

A XXI. század izgalmas tudományos 
kihívásaira a legtöbb válasz az anyag-
tudomány területéről  érkezik! A jó vála
szok megformálásához szükség van több 
hagyományos diszciplína átfogó isme
retére. A legfontosabb ilyen hagyomá -
nyos alapismeret a kémia és a fizika
tárgy köréhez tartozik, de kiegészítésül a 
biológiának is egyre nagyobb a szerepe.
A szak hallgatói megismerik az anyagok
szerkezetét, tulajdonságait, felhasználá-
sukat és tervezhetőségüket. Az anyagtu-
domány az alaptudományok által feltárt 
törvényeket az anyag tudatos átalakítá-
sára alkalmas eszközökként alkalmazza 

és fejleszti tovább. Az anyagtudomány
céljaazanyagokbelsőszerkezeteésaz
anyagi tulajdonságok közötti összefüg-
gések megértése, és ezen összefüggések 
felhasználása új tulajdonságú anyagok,
vagy komplex funkciók ellátására képes
szerkezetek kialakítására. Az anyagmér -
nöki képzéshez képest az anyagkutató
képzésben a természet-tudományos is-
meretekdominálnak,kisebbaműszakiésa
technológiaiismeretekaránya.Széleskörű
természettudományos isme re tek birto-
kában képesek kutatófejlesztő munkára,
illetve doktori iskolák programjaiba való
bekapcsolódásraatermészettudományok
(fizikus, vegyész vagy biológus), illetve
mérnöki tudományok területén. 

Tanulmányok

Tanulmányi területek / kredit / óra
Alapozóismeretek/20/20 ■
Szakmaitörzsanyag/40/37 ■
Differenciáltszakmaianyag24/23 ■
Szabadonválaszthatótárgyak6/6 ■
Diplomamunka/30/– ■
kredit / óra összesen: 120 / 86

Mesterszak tárgyai 

Az anyagtudomány legfontosabb 
területeinek átfogó bemutatása mind
fizikai, mind kémiai szempontból az
AnyagfizikaésaKémiaianyagtudomány
feladata.Akiemeltjelentőségűnanotech-
nológiávalaBevezetésamikroésnano-
technológiábacíműtárgyfoglalkozik,az
életminőség javításának lehetőségeit
mutatja be a Bioanyagok. Az anyagtu-
domány két fő anyagtípusát ismerteti
a Korszerű kerámia anyagok és a Poli
merek. A Szilárdtestfizika szolgáltatja
az elméleti hátteret, az Anyagtudomány 
szerkezetvizsgálati módszerei pedig az
anyagok korszerű szerkezetvizsgálati
lehetőségeitvázoljafelmindatomi,mind
nanomérettartományban. Három gyakor-
latiképességetfejlesztőtárgyvan:Kémiai
preparativ gyakorlat az anyagtudomány-
ban, Anyagvizsgálati módszerek és az
Anyagszerkezetvizsgálatilaboratórium.

Elhelyezkedési lehetőségek

Kutatófejlesztőmunkaterületén:MTA
KémiaKutatóKözp;MTAMűszakiFizikai
és Anyagtudományi Kutatóint; MTASzi-
lárdtestFizikaiésOptikaiKutatóint;Bay
ZoltánAnyagtudományi ésTechnol Inté
zetek (BAYATI, BATNANO, BAYBIO);
Miskolci Egyetem; Szegedi Egyetem;
Budapesti Műszaki Főiskola; Budapesti
Műszaki ésGazdaságtudományi  Egye
tem;KémiaiésFizikaiIntézet,ELTE...
Vállalatoknál: Semilab Zrt; FCI Furu-

kawaComp. Ins.LTD;TechnoorgLinda
Kft;KnorrBremseKft;MEDIMETALKft;
ALBAnanoKft;Comergen Inc;THALES
Nanotechn Kutatófejl Zrt; Metrimed Or-
vosi Műszergyártó Kft; Soft Flow Hung
Kft..
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Jelentkezés

Feltétel nélkül elfogadott alapszakok
kémia,fizika,anyagmérnökialapképzé-
si szakok.

Meghatározott kreditek teljesítésével
elsősorbanszámításbavehetőBScsza-
kokbiológia,környezettan,földtudományi,
vegyészmérnöki,  biomérnöki, környezet-
mérnöki,  energetikai mérnöki, gépész-
mérnöki, villamosmérnöki, mechatronikai 
mérnöki alapképzési szakok.

Meghatározott kreditek teljesítésével
vehetőkfigyelembetovábbá:azokazalap
vagy mesterfokozatot adó alapképzési
szakok, illetve a felsőoktatásról szóló
1993.éviLXXX.törvényszerintifőiskolai
vagy egyetemi szintű alapképzési sza-
kok, amelyeket a kredit megállapításának 
alapjáulszolgálóismeretekösszevetése
alapjána felsőoktatási intézménykredit
átviteli bizottsága elfogad. 

Hozott pontok:
A tanulmányok teljes idejére számolt,

kredittel súlyozott tanulmányi átlag nyolc-
szorosaésazáróvizsgaeredményének
kétszerese.Nemkreditrendszerűképzés
eseténakreditértéketahetióraszámhe-
lyettesíti.

max. 45 pont

Szerzett pontok:
Szóbelifelvételivizsga
max. 45 pont

Kutatások

Lapos képernyő, chipkártya, repülő
gép, számítógép, digitális kamera,
tengeriolajfúró torony, tomográf,űrhajó,
mobil telefon és még rengeteg más, a 
modern életet megtestesítő, ma már
mindenki által ismert tárgy megalko-
tása az anyagtudomány eredményei 
nélkül elképzelhetetlen volna. Az ELTE
Természettudományi Karán az anyag 
szerkezetéről atomi mélységig infor
mációt adó kísérleti módszerekkel, az
alapvetőanyagitulajdonságokatleíróés
megmagyarázó elméletekkel, az anyag
mikroésnanoszerkezetébenlejátszódó
folyamatok számítógépes modellezé-
sével,ananotechnológiaalapjátképező
kémiai és fizikai jelenségekkel foglal
koznakakutatók,nemritkánnagynem-
zetközi kutatási projektek keretében
együttműködvealegjobbeurópai,ázsiai,

amerikaiintézettekkel.Ígyahallgatókvi-
lágszínvonalú,korszerűésversenyképes
kutatásokbakapcsolódhatnakbe.
Amikroszkópiaújgenerációjánakkép

viselői,apásztázótűszondásmódszerek
újablakotnyitnakananovilágra.AzELTE
Kémiai Intézetében üzembe helyezett
készülék több mint tíz, különféle tech-
nikátalkalmaz(Pl.atomerőmikroszkópia
(AFM)ésnanointendátor.
A dinamikus fényszórás (DLA, foton

korrelációsspektroszkópia)arészecskék
mozgása miatt fellépő Dopplereffek-
tuson alapul. A diffúzióállandó megha-
tározásán keresztül a nanorészecskék 
méreteloszlása és kölcsönhatásaik tanul-
mányozhatók.
Sok publicista a XXI. Sz. anyagának

tartja az aerogéleket. A szilika aerogél
15 Guinnessrekordot tart; a világ leg-
könnyebb,legjobbhőéshangszigetelő,
legnevdszívóbb, stb.  anyagai. Egy 18

mmesaerogélrétegmegvéd130ºCos
hidegtőlis.Egy6mmesszilikaaerogél-
réteg megvéd egy 1 kg-os dinamitrúd kö-
zelirobbanásától.

Bioanyagokfelületmódosításafunkcio
nális nanoréteggel gyógyszerhordozó
nano-részecskék biokompatibilitásának 
javítása céljából. Molekuláris kölcsön-
hatás fluid határfelületeken, hatóanyag
penetráció vizsgálata modell membrá-
nokon.Polimernanogélekelőállításaés
jellemzése, felületaktív anyag/polimer
komplex kolloid rendszerek.
Vezető polimerek előállítása kémiai

szintézissel, elektropolimerizációval; a
polimerek jellemző tulajdonságainak
(elektromos vezetés, mikrohullámú el-
nyelés, lumineszcencia, szín, térfogat)
vizsgálata. A vezető polimereket fel le-
het használni memóriákban, térvezérelt
tranzisztorokban,elektromoskijelzőkben,
szuperkapacitásként.
Nanorendszerek elektronszerkezeté-

nek (fullerének, nanocsövek, konjugált
polimerek) vizsgálata,modellezése,me-
todikaifejlesztésekazelektronszerkezet,
az intermolekuláris kölcsönhatások szá-
mítására.
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