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Az ELTE TTK Biológiai Intézet 
tájékoztatója 

A biológiai képzés egyetemünkön a 
XIX. század elején kezdődött a különböző 
természettudományos diszciplínák ön
álló sodásának következtében, akkor 
még a tanárképzés keretében. Az ELTE 
le véltárának adatai szerint 1875ben már 
hivatalosan is ellenőrizték a kibocsátott 
tanárok esetében a biológiai képzés 
minőségét. A biológiatanári szakot 1954-
ben bővítették ki ötéves képzésű szakká. 
A kutató biológus szakot 1963-ban alapí
tották kifejezetten kutató szakemberek 
képzésére. A biológus szak létesítését 
a biológiának a tudományban, valamint 
az ipari alkalmazások területén játszott 
növekvő szerepe váltotta ki, és kife
jezetten innovatív célú lépés volt. Azóta 
egyre gyorsulva nő a jelentős bel- és kül
földi kutatóhelyeken, oktatási intézmé
nyekben dolgozó vezető tudósként, ku

tatóként elismert biológus és biológiatanár 
végzettségű kollégák száma. A képzés 
jelenleg két szintre tagolódik. A Bologna
folyamatnak megfelelően, 2006-tól, a 3 
éves batchelor (B.Sc.) képzés elvégzése 
után alapdiplomát szereznek a hallgatók. 
Ennek birtokában azonnal elhelyezked
hetnek. Akik tovább akarnak tanulni, be
iratkozhatnak a két éves mesterképzésre 
(M.Sc.). A három éves B.Sc. képzésben 
széleskörű, alapozó oktatás folyik, ahol 
a biológia valamennyi fontos területének 
ismeretkincsét tanítjuk. Később részben 
erre épül az M.Sc. képzés. A biológus 
mesterképzés a közös tantárgyegyüt
tes mellett a szakirányú képzésre és a 
diplomamunka megírására fog tagolódni. 
A szakirányokban kifejezetten gyakorlati 
célú, speciális képzés zajlik, a biológia öt 
fő területére koncentrálva. A szakirányok 
közül mindenki a saját érdeklődése 
alapján választhat. Későbbiekben le he-
tőség lesz ún. speciális mesterszako-
kon való továbbtanulásra is. Az M.Sc. 
szintű diplomával rendelkezők alkal
masak lesznek arra, hogy gyorsan és 
közvetlenül be tudjanak kapcsolódni a 
munkahelyükön folyó kutatásokba, vagy 
részt vegyenek az M.Sc.-re épülő három 
éves doktori (Ph.D.) képzésben. Az 
alapdiplomával rendelkezők, amennyi-
ben nem helyezkednek el, különböző, a 
TTK, Biológiai Intézete által szervezett 
kiegészítő képzésekben vehetnek részt 
(farmakológus szakasszisztens, mikro
bio lógus technikus). 

Biológiai képzésünk iránt igen nagy a 
felvételizők érdeklődése. Célunk ennek 
az elismertségnek, a kiadott diplomáink 
értékének megőrzése, növelése az új, 
lineáris többlépcsős képzési rendszer
ben is.

Jelenleg az ELTE TTK Biológiai Inté
zete az ország legdifferenciáltabb egye
temi biológus szakterülete, mely 12 
tanszékből, nemzetközi elismertségű, 
tudományos iskolából áll. A Biológiai In
tézet tudományos háttere önmagában 
is biztosítja, hogy minden tárgyat olyan 
tanszék és olyan oktató tanítson, aki 
az illető tudományterületen nem csak 
oktatási, de jelentős kutatási gyakorlat
tal is rendelkezik. Oktatásunkban min
den biológiai diszciplina képviselve van, 
az elemi molekuláris biológiai, sejttani 
ismeretektől kezdődően az állati- és 

növényi társulások ismertetéséig minden 
területen részletes képzést biztosítunk 
hallgatóinknak. Ez lehetőséget ad arra, 
hogy a biológia részterületeinek legmo
dernebb tudásanyagát is megismerhes
sék, valamint készségszinten elsajátítsák 
a kutatásban alkalmazott legfontosabb 
módszereket. Közös kutatási pályázatok 
keretein belül számos magyarországi ku
tatóintézettel, egyetemmel, ipari céggel 
állnak kapcsolatban oktatóink. Emellett 
jelentős nemzetközi kapcsolatokkal ren
delkezünk, az érdeklődő, és megfelelő 
nyelvtudással rendelkező hallgatóinknak 
lehetőséget tudunk biztosítani külföldi 
részképzésre. 

Az oktatási és kutatási területekről 
részletes ismeretek találhatók az ELTE, 
TTK Biológiai Intézet honlapján, melynek 
címe: http://www.bio.elte.hu
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Ismertető a biológus alap- és 
mesterképzési szakról 

A biológia képzésre olyan jelentkezőket 
várunk, akik vonzódnak általában a ter
mészettudományokhoz, és nagyobb 
érdeklődést éreznek a biológia egésze 
vagy annak valamely résztudománya 
iránt. Tisztában kell azzal lenni, hogy a 
klasszikus és modern biológiában való 
általános műveltség megszerzéséhez 
kitartó és folyamatos munkára van szük
ség. A tehetséges és érdeklődő hall
gatók számára azonban ez nem jelent 
problémát, és az örömmel végzett mun
ka elvezet oda, hogy szakmájukat alkal
mazható formában tudják elsajátítani. 

A Biológiai Intézet a biológia alap
szakért, a biológia mesterképzésért, va
lamint a doktori képzésért ill. a bio lógia 
tanárképzésért felelős. Ennek meg fe-
le  lően oktatási kereteinkben, az utóbbi 
években kredit-rendszerűen folyik a 
biológiai alapképzés, mesterszintű ku-
tatóképzés, doktori képzés, ill. tanár kép
zés. E mellett felsőfokú szakképzési sza
kok is indulnak.

A biológus szakon kialakított kétszintű 
képzést a Bologna-folyamatnak megfelelő 
képzés bevezetése mellett az ismere
tanyag robbanásszerű növekedése és 
kutatások technikai hátterének rendkívül 
gyors fejlődése teszi indokolttá. 

Az egységes, általános biológiai 
(alapozó) képzés három évig tart, amit 
szakdolgozat beadással, záróvizsga le
tétellel fejeznek be a hallgatók. Ezzel bio
lógiai alapdiplomát szereznek. 

Az ország bármely felsőoktatási in
tézményében alapdiplomát szerzett 
hall gatók, sikeres felvételi eljárás ese
tén, bekapcsolódhatnak a két éves Bi
ológia M.Sc. képzésbe. Ezen a szinten 
ún. ge nerikus biológus képzést indítunk, 
mely nek keretében a mindenki számára 
kötelező tárgyak mellett öt szakirányú 
tárgycsoport közül választhatnak a kép
zésben résztvevők.

Az egyes szakirányokba bekapcsolódó 
hallgatók részletes ismereteket kap
nak a szerkezeti biológiaimmunológia, 
a genetika-sejt- és fejlődésbiológia, a 
neurobiológiahumánbiológia, a növény

biológia, ill. az ökológiaszisz
tematikaevolúcióbiológia 
szak  területekről. E mellett 
min denki részletes képzést 
kap molekuláris biológiából 
és bioinformatikából. A szak
irányokban folyó képzés so
rán az előadások mellett 
magas arányú a gyakorlati 
képzés, mely részben szak
laboratóriumi munka kereté
ben valósul meg. A diákok a 
témavezető oktatók kutatási 
témáikba kapcsolódhatnak be. 
A tanulmányok befejezté vel 
a végzettek okleveles bioló
gusi diplomát, a szak irányú 
végzettségükről diploma mel-
lék  letet kapnak. A generikus biológus 
mesterszak mellett tervezzük ún. speciá
lis mesterszakok (pl. antropológia, im
munológia, etológia szakok) indítását 
is. A magas szintű szakirányú képzés 
kiemelkedő lehetőséget ad arra, hogy a 
legjobb hallgatóink a legjobb munkahe
lyekre kerüljenek.

Az érdeklődők a képzés elejétől be-
kap csolódhatnak a Tudományos Diákköri 
(TDK) munkákba, részt vehetnek szak
kollégiumok tevékenységében, többféle 
hallgatói önszerveződő klubban. Felsőbb 
évesek számára egyre szélesebb le he
tőség nyílik külföldi részképzésben való 
részvételre is, pl. az ERASMUS program 
keretein belül. Ehhez segítséget adhat az 
egyetemen folyó idegen nyelvi képzés.

A biológiatanár képzésről

A biológia alapképzésben résztvevő 
hallgatók érdeklődésük függvényében a 
2. félévtől választhatnak a biológus és a 
biológiatanári szakirányok között. A bio
lógiatanári szakirányt választó hallgatók 
a 3. félévtől megkezdik a második (B) 
szakjuk tanulását, valamint a pedagó
giaipszichológiai problémákkal való is
merkedést is. Pedagógusi képesítésüket 
a tanári mester (M.Sc.) szakokon szerzik 
meg, melynek során mindkét szakjukon 
folytatódik a szakmai képzés is. A két 
szakirány tanterve részben közös modu
lokat tartalmaz. A Biológiai Intézetben 
folyik a jövőben is M.Sc. szinten a bioló
gia tanárok szakmódszertani képzése. 
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