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Szak neve
Kémia alapszak
Képzési forma, tagozat
BSc szintű alapképzés, nappali tagozat
Képzési idő (a szak elvégzéséhez 
szükséges optimális idő)

A képzés időtartama 3 tanév, ezen 
belül 6 tanulmányi félév (szemeszter). 
Egy-egy szemeszter 15 hét szorgalmi 
időszakból és 6 hét vizsgaidőszakból áll. 
Az átlagos heti óraterhelés a szorgalmi 
időszakokban 27-28 tanóra. A hatodik 
szemeszter fő feladata a szaklaboratóriu-
mi gyakorlat teljesítése, valamint a szak-
dolgozat elkészítése és megvédése.

A képzés célja

A képzés célja olyan vegyészek kép-
zése, akik elméleti és gyakorlati kémiai 
ismeretekkel, valamint a rokon szakterül-
eteken (pl. matematika, fizika, informati-
ka, szakmai idegen nyelv) elfogadható 
alapismeretekkel rendelkeznek, és az 
alapfokozat birtokában alkalmassá vál-
nak elsősorban gyakorlati feladatok és 
problémák felismerését és önálló megol-
dását igénylő munkakörök ellátására az 
iparban, analitikai és minőségbiztosítási 
laboratóriumokban, valamint igazgatási, 
környezetgazdálkodási és környezetvé-
delemi területeken. Kellő mélységű 
ismerettel rendelkeznek ahhoz, hogy 
tanulmányaikat a képzés második ciklu-
sában (MSc) folytassák, illetve egyénileg 

és szer vezett formában további tanul-
mányokat végezzenek.

Alapfokozat birtokában –  
a specializációt is figyelembe véve 
– a vegyészek

ismerik a legfontosabb kémiai labo- ■
ratóriumi módszerek elvét és gyakorlati 
alkalmazhatóságát;

minőségtudattal, siker-orientáltság- ■
gal és megfelelő értékszemlélettel végzik 
munkájukat;

munkájuk eredményeit magyarul és  ■
idegen nyelven – az informatika eszközeit 
is felhasználva – képesek hatékonyan is-
mertetni (szakmai és nem szakmai körök 
számára egyaránt);

továbbképzések segítségével új  ■
kompetenciákat tudnak elsajátítani;

a szakterületen belül képesek önálló  ■
döntéshozatalra.

Alapfokozat birtokában  
a vegyészek alkalmasak

elsősorban gyakorlati problémák  ■
és feladatok felismerésére és önálló 
megoldására a vegyipari termelésben, 
akadémiai és ipari kutatóintézetekben, 
agrokémiai, élelmiszeripari, növényvé-
delmi, minőségbiztosítási, egészségügyi 
analitikai laboratóriumokban, valamint 
igazgatási, környezetgazdálkodási és 
környezetvédelemi területeken a napi 
műszerüzemeltetési, rutinmérési felada-
tok ellátására;

a laboratóriumi nagyműszerek szak- ■
ér  tői szintű működtetésére.

Az oklevélben szereplő  
szakképzettség megnevezése
Vegyész (alapfokozat)

Az ideális jelentkező
Elsősorban az számíthat jó tanulmányi 

előmenetelre és később sikeres szakmai 
karrierre, aki szereti és tudja a kémiát, s 
kellő motiváció és szorgalom birtokában 
nem riad vissza a kemény tanulástól/

munkától sem. Az első szemeszterek 
eredményessége szempontjából nagy 
előny, ha a jelentkező megfelelő mélységű 
általános természettudományi (főleg fizi-
kai) és matematikai alapismeretekkel is 
rendelkezik.

Főbb tárgyak

A törzsképzés főbb tárgyai a kö vet-
kezők: matematika, fizika, kémiai számí-
tástechnika, általános kémia, szervetlen 
kémia, szerves kémia, biomolekuláris 
kémia, fizikai kémia, elméleti kémia, mag-
kémia, analitikai kémia, műszeres anali-
tika, kémiai technológia, kémiai bizton-
ságtechnika, kolloidika, környezetkémia, 
kémiai anyagtudomány. Ezenkívül a 
hall gatóknak választani kell/lehet a kö-
vetkező tantárgyakból is: általános gaz-
dasági, minőségügyi, környezetügyi, va-
la mint menedzsment- és Európai Uniós 
ismeretek.

Szakirányok és specializációk

A kémia alapszakon belül – a mindenki 
számára kötelező törzsanyag teljesítése 
után (elsősorban a 3-6. szemeszterre 
koncentráltan) – két szakirány egyikének 
teljesítési lehetőségét biztosítjuk a hall-
gatóinknak:

vegyész szakirány ■
tanári szakirány ■

Kémiai Intézet – Kémia alapszak

kemia.indd   1 2009.01.18.   23:01:19



http://

A vegyész szakirány keretében folyta-
tott tanulmányok az egyes törzstárgyak 
részleteinek alaposabb vagy szélesebb 
körű tanulmányozását, valamint a speciá-
lis szakterületek megismerését szolgálják. 
A program a kötelező és kötelezően 
választható tárgyak, valamint szabadon 
választható tárgyak, továbbá a szakdol-
gozat elkészítését és a sikeres záróvizs-
gát követeli meg.

A közvetlen elhelyezkedés gyakorlati 
szempontjait szolgálja az is, hogy a prog-
ramban elvégezhető laborgyakorlatok 
óraszáma viszonylag magas (45%), ami 
egyúttal kielégíti az ilyen irányultságú 
diákok igényeit is. Ugyanakkor az elmé-
leti vagy interdiszciplináris orientáltságú 
hallgatók képzésébe a matematika, 
fizika, biológia, földtudomány vagy infor-
matika szakterületeken hallgatott órák is 
beszámítanak.

 A tanári szakirány a törzsanyagon, 
a szabadon választható tárgyakon és 
a szakdolgozaton kívül tartalmazza a 
tanári modult; továbbá megköveteli a 
majdani tanári „kémia+X” mesterszakon 
felveendő második szak (X = biológia, 
fizika, matematika stb.) alapjait magában 
foglaló szakmodul teljesítését azoktól 
a hallgatóktól, akik a tanári mesterszak 
elvégzése után kétszakos tanárként 
kívánnak elhelyezkedni. (A vonatkozó 
rendelet értelmében az alapszak elvég-
zése után a tanári szakirány teljesítését 
igazoló ún. „betétlap” azonban nem képe-
sít iskolai tanításra.)

Mesterképzés (MSc)

A mesterképzés zömét a kémia alap-
szak megfelelő szakirányaira épülő 
vegyész mesterképzés és kémiatanári 
mestertanárképzés alkotja, melyek in-
dí tása 2009-ben várható. A Vegyész 
mesterszakon az előképzettségtől függő, 
egyéni tanrendben sajátítják el a hall-
gatók az egyetemi végzettséghez még 
hiányzó ismereteket. Lehetőség nyílik 
szakirány elvégzésére is analitikai kémia, 
anyagkutatás, gyógyszerkutatás, kémiai 
informatika, környezetkémia, szintetikus 
kémia és szerkezetkutatás területeken. 
Módot adunk arra, hogy a hallgatók aktí-
van bekapcsolódjanak a nemzetközi ku-
tatásokba is. Indulnak interdiszciplináris 
(nem tanári) mesterszakok is, pl. 2009-
ben az Anyagtudomány mesterszak és  
más mesterszakok indítását is tervezzük 
a következő években.

Egy kis többletmunkával elérhetők Ve-
gyészmérnöki-, Biológia-, Környezet- és 
más, természettudományos mestersza-
kok is. Mesterdiplomásaink legjobbjai 
előtt pedig továbbra is nyitva lesz a Ké-

miai Doktori Iskola – hogy egy távolabbi 
perspektívát is felvillantsunk a kémia 
alapszakunk iránt érdeklődő érettségi-
zettek előtt.

A szakma szépségei

A tudományban szép az, amit az ember 
(másoknál jobban) tud, és amit az ember 
(talán részben éppen ezért: másoknál 
jobban) szeret. A szintetikus vegyészek 
a szakma szépségét új anyagok elkészí-
tésében látják. Sok szerves kémikust is-
merünk, aki az időről megfeledkezve na-
pokat tölt (a maga kedvére) a lombikokkal 
és vegyszerekkel dugig tömött – más 
számára bizony nem éppen ibolyaillatú – 
laboratóriumában. Az analitikai kémiával 
foglalkozó szakemberek pedig a validálás- 
és minőségbiztosítás szabályain kívül a 
környezetvédelmi-, a gyógyszer- és élel-
miszeripari vizsgálatokban lelik örömüket. 
Mások, az elméleti kémikusok, kémiai 
laboratóriumot utoljára talán hallgató ko-
rukban láttak – szagoltak, mert számukra 
a szakma szépségét a molekulatervezés, 
vagy a kötések, reakciók stb. számító-
gépes modellezése jelenti. Megint mások 
– a mérnöki pálya felé húzó pályatársak – 
előszeretettel alkalmazzák az alapkutatá-
sok eredményeit ipari léptékű folyamatok 
megvalósítására. Természetesen olyan 
kémikusok is akadnak, akik számára az 
ismeretek továbbadása jelenti az egyik 
legnagyobb örömöt, amit csak a szakma 

nyújthat: közülük többel találkozhatunk az 
iskolákban, sőt egynéhánnyal az ELTE 
előadótermeiben is.

Elhelyezkedési esélyek és 
lehetőségek

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat 
adatai szerint a „vegyész” az egyik legke-
resettebb szellemi munkakör!

Általános tapasztalat, hogy a balla-
gás időpontjára már valamilyen állás 
várja a diplomázás előtt álló hallgatókat 
(sokszor annál az intézménynél, ahol a 
diplomamunka készült). Erősen reméljük, 
hogy ez a megnyugtató kép a lineáris 
(kétlépcsős) képzésben is fennmarad – 
azzal a kü lönb séggel, hogy végzőseink 
legjobbjai valamelyik mesterképzésünk 
hallgatóiként további 4 szemeszteren át 
az ELTE polgárai maradnak!

Ami pedig az elhelyezkedés konkré-
tabb lehetőségeit illeti, visszautalunk a 
képzési céloknál megjelölt területekre.

Részletes információk;  
Internet elérhetőség:

ELTE TTK Kémiai Intézetének honlapja: 
http://www.chem.elte.hu/index.html
Felvételi információk: 
http://ttkto.elte.hu/felveteli/index.htm
A Kar honlapja: http://ttk.elte.hu
E-mail: ttkto@ludens.elte.hu
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