
/see English version below/ 

 

Tisztelt Hallgatók! 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karának ünnepélyes 

diplomaátadó ünnepsége 2022. július 14-én (csütörtök) lesz a Pázmány Péter sétány 1/A 

épület Gömb aulájában az alábbiak szerint: 

9.00-kor 

• földrajz alapképzést, 

• földtudományi alapképzést, 

• matematika alapképzést, 

• adatelemző matematikus és gépi tanulás szakember szakirányú továbbképzést, 

• csillagász mesterképzést, 

• geofizikus mesterképzést, 

• geográfus mesterképzést, 

• geológus mesterképzést, 

• meteorológus mesterképzést, 

• alkalmazott matematikus mesterképzést, 

• biztosítási- és pénzügyi matematika mesterképzést, 

• matematikus mesterképzést végzett hallgatók részére. 

 

12.00-kor 

• fizika alapképzést, 

• kémia alapképzést, 

• anyagtudomány mesterképzést, 

• fizikus mesterképzést, 

• vegyész mesterképzést, 

• osztatlan tanári képzést, 

• tanári mesterképzést végzett hallgatók részére. 

 

15.00-kor 

• biológia alapképzést, 

• környezettan alapképzést, 

• mikrobiológus szakirányú továbbképzést, 

• biológus mesterképzést, 

• biotechnológia mesterképzést, 

• környezettudomány mesterképzést végzett hallgatók részére. 

 

Az ünnepségen az alkalomnak megfelelő öltözetben szíveskedjék megjelenni. Az oklevél 

átvételéhez fehér kesztyű viseletét kérjük.  

Kérem, a diplomaátadó ünnepségre időben, de legkésőbb az ünnepség kezdete előtt fél órával 

érkezzen, hogy át tudja venni tanulmányi előadójától az oklevélmellékletét, és el tudja 

foglalni a helyét. 



A diplomaátadó napján a Lágymányosi Campus parkolóját (őrizetlen) díjmentesen vehetik 

igénybe. 

Amennyiben az ünnepélyes diplomaátadó ünnepségen nem tud megjelenni, oklevelét 2022. 

július 15-29 között, vagy augusztus 22-től tanulmányi előadójával előzetesen egyeztetett 

időpontban veheti át a Tanulmányi Hivatalban. 

 

Budapest, 2022. június 24. 

 

 Török Gabriella sk. 

 hivatalvezető 

 

 

 

 

Dear Students, 

 

The Solemn Graduation Ceremony of the Faculty of Science of Eötvös Loránd University will 

take place in the Gömb Aula of 1/A Pázmány Péter sétány (North Building) on Thursday, 14 

July 2022. 

at 9:00 for graduates of 

• Geography BSc, 

• Earth Sciences BSc, 

• Mathematics BSc. 

• Mathematics expert in data analytics and machine learning postgraduate 

specialisation programme 

• Astronomy MSc, 

• Geophysics MSc,  

• Geography MSc, 

• Geology MSc,  

• Meteorology MSc, 

• Applied Mathematics MSc, 

• Actuarial and Financial Mathematics MSc,  

• Mathematics MSc, 

 

at 12:00 for graduates of 

• Physics BSc,  

• Chemistry BSc, 

• Materials Science MSc, 

• Physics MSc, 

• Chemistry MSc. 

• Undivided teacher training, 

• Master's degree in teaching. 

 



at 15:00 for graduates of 

• Biology BSc, 

• Environmental Studies BSc, 

• Microbiologist specialisation course, 

• Biology MSc, 

• Biotechnology MSc, 

• Environmental Science MSc, 

 

 

Please dress appropriately for the ceremony and wear white gloves when receiving your 

certificate. 

We would like to ask you to arrive at least half an hour before the starting of the ceremony 

so that you can receive your diploma supplement from your study administrator and can take 

your seat. 

On the day of the graduation ceremony the parking lot of Lágymányos Campus (unmonitored) 

can be used free of charge. 

If you cannot attend the solemn graduation ceremony, you can receive your degree certificate 

from your study administrator between 15-29 July or from 22 August 2022 exclusively at a 

time previously agreed on via email or telephone. 

 

Budapest, 24th June 2022 

 

 signed Gabriella Török 

 Head of the Office of Educational Administration 

 


