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Kétszintű matematikaképzés  
az ELTE TTK Matematikai  

Intézetében
A matematika annyira szerte ága zó és 

olyan sokféle alkalmazása, felhasználá
sa létezik, annyi  szinten lehet művelni, 
hogy szükségesnek találtuk a lehetséges 
szakirányok mielőbbi szétválasztását. Ez 
azt jelenti, hogy az alapképzésen belül is 
szétválik a különböző irányultságú okta-
tás. A második évtől kezdve más-más 
tanterv szerint haladnak azok, akik elmé-
leti matematikai, alkalmazott matema
tikai, matematika tanítási, illetve általá-
nos matematikai tudást szeretnének 
sze rezni. 

Az alapok – az első év

Az alapszint szétválását a korán 
megjelenő, különböző szintű képzés tette 
szükségessé. Az első évben azonban 
arra is tekintettel vagyunk, hogy a hall
gatók milyen matematika háttérrel jelent
keznek intézményünkbe. Ezért az első 
évben különböző szinteken hirdetjük meg 
óráinkat, előadásainkat, gyakorlatainkat. 
Általában 2, de esetenként 3 szintű is le
het a képzés egy-egy tárgyból.

Célunk, hogy segítsünk azoknak, akik 
a középiskolából megszerzett tudásuk 
birtokában sem tudják eldönteni, hogy 
a tudásuk mennyire elegendő, illetve az, 
hogy a hiányosságokat legyen időnk pó

tolni. Minden szinten ugyanaz a tananyag, 
de más a sebesség, más az előadási stí
lus, illetve a magasabb szinten mélyebb 
az elméleti háttér.

A szintekre történő jelentkezésben va-
ló eligazodást többféleképpen segítjük. 

Minden hallgatónak egy oktató segít  ■
a döntésben. Az oktató konkrét, használ
ható tanácsokat tud adni a tájékozat
lanabb, határozatlanabb, az adottságait 
esetleg még nem pontosan ismerő hall
gatónak.

A felzárkóztatást külön felzárkóztató  ■
óra is segíti.

Az elméleti matematika iránt érdek lő-
dőknek 

mély, kiterjedt matematikai isme re- ■
tek re van szükségük, 

intenzív matematikaoktatásban ré- ■
sze sülnek.

Az elméleti matematika komoly  ■
modelleket állít fel, illetve azok gyakorlati 
felhasználását segíti.

A szak azoknak szól, akiket vonzanak 
a komoly szellemi kihívások. A különféle 
matematikai versenyeken eredménye-
sen szereplőknek különösen ajánlható 
ez az igényes légkör. De nem csak nekik. 
A sikeres versenyszereplés csak egyfajta 
matematikai képességet mér, és számos 
kiváló matematikusunknak nem voltak jó 
versenyeredményei. A szakon mindenki 
megtalálhatja a számítását, aki szeret 
matematikán gondolkodni, és szívesen 
próbálná ki magát komoly kihívást jelentő 
keretekben. 

Az alkalmazott matematikus képzés
ben résztvevők 

matematikai modellekkel ismerked ■
nek meg, 

felkészítjük őket ezen modellek  ■
meg felelő alkalmazására, 

illetve matematikai alapokat kapnak  ■
ahhoz, hogy a meglévő modelleket az 
adott körülményekhez igazítsák.

Azoknak ajánlható, akiket nem csupán 
a belső szépsége miatt vonz a matematika, 
hanem matematikai ismereteiket gyakor
lati feladatok megoldására is fel szeretnék 
használni. A szakon a matematikai elmé
letek bemutatásán túl hang súlyt fektetünk 
matematikai algoritmusok, program cso
magok használatának és al kal mazási le
he tőségeinek megismerte té sére.

Az általános iskolai, illetve közép
iskolai matematikatanári szakirányon 

biztos matematikai ismereteket kap ■
nak,

 bepillantást nyernek a matematikai  ■
gondolkodásmód rejtelmeibe, 

megismerik a korszerű matematika ■
tanítási módszereket,

lehetőségük nyílik más országok ta- ■
náraival kapcsolatba kerülni (EU).
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Tanárszakosaink elhelyezkedési esé
lyeit növeli a kétszakos tanári diploma. A 
matematikával társítható szakok között 
szerepel például: informatika, biológia, 
fizika, kémia, angol, latin, német, földrajz 
stb. A magas színvonalú matematika-
oktatás mellett nagy hangsúlyt fektetünk 
a tanári képességek kialakítására is.

A matematikai alapműveltséget adó 
elemző szakirány a mindennapok mate-
matikájában történő eligazodáshoz szol
gál alapul. 

Nagyon sokféle alkalmazása lehet. Ma 
már szinte minden területen találkozunk 
olyan követelményekkel, a középiskolai 
szintet jelentősen meghaladó, de nem 
feltétlen MSc szintű tudást igényelnek. 

Azoknak is ajánljuk ezt a szak irányt, 

akik nem kívánnak matematikai kutatá
sokat folytatni, de szeretik a matematikát, 
és a középiskolás anyagon túlmenően 
szeretnének vele megismerkedni. Ennek 
a szakiránynak nincs mesterfokozata.

Miért éppen a matematika?

A matematika fontos, ugyanakkor ér
de  kes, izgalmas tudomány.

Kutatása komoly szellemi kihívás –  ■
ennek megfelelni nagy sikerélmény.

Ugyanakkor a matematika a termé- ■
szettudományok alapvető eszköze.

Azok számára is hasznos lehet ma- ■
te matikát tanulni, akik esetleg még nem 
határozták el, hogy milyen tanulmá nyokat 
akarnak a későbbiekben foly tatni.

A matematikai tudás fontos, alapvető, 
és más tudományterületeken is felhasz-
nálható. A matematika szakok célja nem 
csupán az, hogy egy tudásanyagot átad
jon. Legalább ilyen hangsúlyos a logikus, 
precíz és kritikus gondolkodás kifejlesz
tése, az önálló szellemi munkára való 
készség kialakítása.

A szak elvégzése megalapozza a 
komp lex problémák megértésének 
készségét, nagyban fokozza az új iránti 
nyitottságot és a tanulási képességet, 
egyszóval a végzés után nagyfokú rugal-
masságot biztosít új területeken, való 
gyors és hatékony tájékozódásra, azok 
megismeré sére. A magyar matematika 
számos területen világhírű. 

Miért éppen az ELTE TTK?

Magyarországon a matematika egye
temi tanításában az ELTE a legnagyobb 
hagyományú és a legnagyobb hírű egye-
tem. Már korábban is dolgoztak itt olyan 
nemzetközi hírű tudósok, mint 

Fejér Lipót, ■
Hajós György, ■
Riesz Frigyes, ■
Rényi Alfréd, ■
Turán Pál. ■

A jelenlegi munkatársak közül is töb
ben szereztek nemzetközi elismertséget. 
Intézetünk igazgatója Lovász László – 
aki maga is az ELTE TTK 
matematikus hallgatójaként 
végzett – munkáját több 
díjjal jutalmazták, köztük a 
Wolf-díj, Bolyai-díj (2007); 
több ország akadémiájának 
tagja, 2007 -től a Nemzetközi 
Matematikai Unió (IMU) el
nöke. Császár Ákos, emeri
tus professzor munkásságát 
Bolzano-díjjal jutalmazták. 
Prékopa András, emeri
tus professzort az Európai 
Ope rációkutatási Bizottság 
aranyéremmel tüntette ki. 
Laczkovich Miklós egyetemi 
tanár Ostrowski-díjat kapott. 
Rajtuk kívül 5 oktatónk tag
ja a Magyar Tudományos 
Aka-démiának, további ti-

zen  hat professzorunk a matematikai tu
dományok doktora. Hazánkban az ELTE 
TTK kínálja a matematika oktatásában a 
legszélesebb spektrumot. A hallgatókkal 
való kapcsolat is igen fontos számunkra.

Számos lehetőség adódik a hallgatók 
számára, hogy szakmai megmérettetés
ben vegyenek részt. A kiemelkedők pe
dig arra méltó módon kamatoztathatják 
képességeiket, tudásukat, szorgalmukat.

Karunk 2001-ben átadott épületében 
modern számítógépes laboratóriumokkal 
európai színvonalú tanulási környezetet 
biztosít.
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