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Kedves Hallgatónk!
Szeretettel köszöntöm hazánk legváltozatosabb szakmai képzését adó Biológia alapszakán.
Felvételéhez gratulálok!
Beiratkozását követően szeptembertől az eddig megszokott középiskolai tanulmányi rendet egy
új tanulmányi-előmeneteli feltételrendszer váltja fel. Mi komolyan vesszük, hogy Ön érettségizett,
felnőtt és önálló döntése alapján elhatározta, hogy biológus lesz. Ehhez a feltételeket a lehető
legmagasabb szinten megteremtjük. Éljen ezzel a lehetőséggel! Járjon be rendszeresen az előadásokra,
egyéb foglalkozásokra, és az itt nyert ismereteket folyamatosan mélyítse el és rögzítse felhalmozott
tudássá a javasolt könyvek, jegyzetek megfelelő részének párhuzamos megtanulásával. Heti
rendszerességű számonkérés nincs, de a gyakorlati foglalkozásoknál félév közben többször is van
beszámoló / dolgozat. A legtöbb tárgyból a félév végén kap alkalmat arra, hogy számot adjon (az
előadásokon, ill. önálló munkával) megszerzett tudásáról. A követelmények szigorúak, tanulmányaiban
csak az léphet tovább, aki összességében a tananyag háromnegyedét ismeri és kulcsfogalmait nemcsak
tudja, de érti is. Így fog ugyanis olyan tudásra szert tenni, amivel nagyobb esélye lehet a tanulmányai
folytatására (mesterszak, doktori képzés), ill. a munkaerőpiacon az elhelyezkedésre.
Külön is felhívom a figyelmét a szak elvégzéséhez alapfeltételként állított kémiai, ill. biológiai
alapozó, ismétlő, szintre hozó kritériumtárgyakra. A beiratkozásnál a regisztrációs héten felkínáljuk
annak a lehetőségét, hogy kritériumdolgozat írásával adjon számot tudásáról. A kritériumdolgozat a
tárgy középszintű érettségijének ismeretanyagán alapul. Akik a dolgozatot az elvárt szinten (70%)
megírták, mentesülnek a kritériumtárgy(ak) felvétele alól. Akiknek ez nem sikerült, fel kell vegyék a
kritériumtárgya(ka)t, amelyeket a félév végén megismételt dolgozattal teljesíthetnek. Két félévi
lehetőséget kapnak a kritériumtárgyak elvégzésére. Az első félévben előadás segít a középiskolai
ismeretek rendszeres ismétlésében, a dolgozat sikeres megírására való felkészülésben. A második
félévben csak a dolgozat megírásának lehetőségét biztosítjuk. Aki két félév alatt nem teljesíti az előírt
szintet, azt a Hallgatói követelményrendszer (HKR) alapján el kell bocsátani a szakról.
Kedves Hallgatónk!
Még egyszer gratulálok felvételéhez. Kívánom, hogy az elkövetkező három év közös
munkájában sikeres legyen és az itt nyert pozitív élmények egy életre elkötelezzék a nagyon szép
biológusi hivatás mellett! Kívánom, hogy találja meg a biológia azon részterületét, amelyben kiteljesedve
szakmai karriert futhat be!
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