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0) Természettudományi képzés? 
 

matematika (informatika) 
 

fizika 
 

kémia (ez van középen!) 
 

biológia 
 

földtudomány-földrajz 
 

(környezettudomány = egy kicsi mindegyikből) 



1) Miért természettudományi képzést válasszak? 
 

• Szükség van olyan emberekre, akik értik, hogy a környezetünkben mi és 
hogyan történik, sőt ha kell, meg is tudják változtatni a folyamatokat! 

 
• Nagy tényanyag + szemlélet + problémamegoldó készség 

 
• Munkaerőpiacon: 

Régen: well educated  Ma: fit for the purpose 
Az ilyen készségekkel rendelkezőknek sose lesz elhelyezkedési gondja! 

 
• Nemzetközi diploma 
• Természettudományos képzés Magyarországon: 

kisebb az aránya a nemzetközi átlagnál 
természettudományos tanárhiány… 

 



2) Miért a kémiát válasszam? 
 

A legjobb, ha valaki azért kapja a fizetését, amit amúgy is szeret csinálni. 
A kémiai elég érdekes ahhoz, hogy ne lehessen megunni. 

 
Nincs túlképzés 

 
Vegy- és gyógyszeripar : Magyarországon is húzó ágazat 

 
Jól jövedelmező szakma 

 
Sokoldalú lehetőségek: vegyészből minden lehet  

"a természettudomány közepe" 
 



Mi lehet a vegyészből? 
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3a) Miért az ELTE Kémiai Intézetben tanuljak? 
 

Ugyanazért, amiért a kémia BSc hallgatók közel fele ezt választja: 
• jól képzett oktatók 
• jól felszerelt laborok 
• sokoldalú oktatás 

 
Egyetemi és főiskolai karok presztízs-rangsora ELTE TTK kiemelkedő 
 
Vegyész vagy vegyészmérnök?  

• Mindegy? 
• Mikor döntsek? 

 



 
0) Hogyan kezdjem? 
 
Mikor? Már a középiskolában! 
 
Mivel? Bármelyik természettudománnyal! 
 
Érettségi: matematikából + egy másik természettudományi tárgyból (emelt 
szint?) 
 
Ki veszi könnyen az akadályokat?  
 

• aki nem riad vissza a kemény tanulástól és munkától (motiváció-
szorgalom) 

 
• aki nem riad vissza a matematikától, fizikától és a többi 

természettudománytól 



1) Kémia BSc, főiskolai képzés, 3 éves 
 
1-2. év 
 természettudományos alapok 
 kémiai törzsanyag 
3. év:  
 vegyész szakirány       
  sok labor vagy sok elmélet 

2012/2013 tanévig  tanári szakirány 
  másik tárgy: pl. matematika 

 
Ha abbahagyja a tanulást BSc után: közigazgatás, szolgáltatás, gyógyszeripar, 

analitika... 
 

Az elit helye: Bolyai Szakkollégium - szellemi műhely! 
 



2) Egyetemi képzés, 2 év, BSc után 
 

vegyész MSc (2009-) 
sok szakirány, rugalmas tanterv 
belépés nem csak kémia BSc-vel! 
 

interdiszciplináris. MSc-k 
anyagtudomány (2009-) 
biológia-kémia határterülete, ELTE-SOTE 

 
más természettudományi / műszaki MSc-k 

fizikus, biológus, vegyészmérnök... 
 
tanári MA (2009-) 2,5 év 

utoljára azoknak, akik idén kezdik a BSc-t 
kétszakos 



3) Tervezett tanári szakok 2013/2014-es tanévtől 
 
4+1 év: kétszakos általános iskolai (felsős) tanár 
 
5+1 év: kétszakos gimnáziumi tanár 
 
egy év összefüggő iskolai gyakorlattal a végén 
 

Közvetlenül MSc-re jelentkezhetnek! 
 

matematika - kémia 
biológia - kémia 
kémia - fizika 
kémia - ? 

 



3) MSc után: PhD doktori képzés, 3 év 
 
csak a legjobbaknak - bárhol a világon 



Találkozunk a rendezvényeinken? 
 
Alkímia ma Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával 
Észbontó és Észbontogató Látványos kísérletek középiskolások illetve általános 
iskolások számára 
Nyílt laborok (részvétel hallgatói laboratóriumi gyakorlatokon) 
Kutató Diákok Mozgalma 
Kémiai Érettségi Előkészítő (érettségi kísérletek) 
Intézetlátogatás (megbeszélés szerint) 
Kutatók éjszakája (szeptember vége) 
Nyílt napok 
 

 
info@chem.elte.hu, www.chem.elte.hu 


