
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Az őszi félév Biológia alapképzésben résztvevő hallgatóink számára aug. 31-én kezdődik!  

Ezúton is kérjük, hogy minden körülmények között tartsák be a járványügyi előírásokat az 

Egyetem terültén és a terepgyakorlatokon is! 

1. ÉVFOLYAM 

A belépő évfolyam hallgatói a TTK Tanulmányi Hivatalon (TH) keresztül már kaptak a Biológiai 

Intézet vezetésétől egy üdvözlő levelet, az ebben leírtakat részben megismételjük, és néhány 

további információval kiegészítjük.  

Az első évfolyamnál igyekeztünk az órarendet úgy összeállítani, hogy amíg a járványhelyzet 

engedi, lehetőség szerint minél több jelenléti órájuk legyen. Az első félévi Általános kémia 

laboratóriumi gyakorlatukat tömbösített formában, a félév első két hónapjában fogjuk 

megtartani. A szemináriumi gyakorlatok és előadások esetében arra törekedtünk, hogy 

szeptemberben mindenképpen legyenek jelenléti órák, de fel vagyunk készülve a tárgyak 

távolléti oktatására is. Figyeljenek arra, hogy a tömbösítés miatt az egyes hetek órarendje az 

őszi szünetig nem minden héten egyezik meg. Kérjük, hogy a végleges órarendről augusztus 

20-a után a TTK Tanulmányi Hivatal honlapján tájékozódjanak (http://to.ttk.elte.hu/).  

Fontos tudniuk, hogy a Tanulmányi Hivatal a gólyákat a beiratkozás hetében csoportokba 

osztja, és ez a csoportbeosztás lesz érvényes az első félév valamennyi gyakorlati tárgyánál (a 

kémián túl, matematika, informatika és mentorálás). 
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A néhány éve bevezetett Mentorálás kurzus ezentúl kötelező, 2 kreditértékű tárgy, amely 

célja, hogy segítsük a gólyákat az egyetemi életbe történő beilleszkedésben és ismertessük a 

biológus-hivatás kihívásait és szépségeit. A Mentorálás kurzust az első félévben kell felvenni 

és teljesíteni. A mentortanárok hetente találkoznak a számukra kijelölt csoport tagjaival, és 

egy előre meghatározott téma-lista szerint foglalkoznak a diákokkal.  

Ki kell emelni a Biológia és a Kémia Kritériumtárgy fontosságát. A biológia alapszak és biológia 

tanárszak tananyagai erősen épülnek az általános, illetve középiskolában megszerezhető 

biológiai és kémiai ismeretekre. A Kémia és a Biológia kritériumtárgyak segítséget nyújtanak 

ahhoz, hogy saját maguk is felmérhessék tudásukat, és az esetleges hiányosságokat 

bepótolhassák. Tudásszintjüket a szemeszter elején egy-egy kritériumdolgozattal mérjük fel. 

A Kémia kritériumdolgozat időpontja augusztus 27-e (a helyszínről a TH értesítette már 

Önöket), a Biológia kritériumdolgozatot pedig szeptember 11-én fogják megírni. A dolgozat 

követelményei a középszintű biológia, illetve kémia érettségi szintjének megfelelőek, a 

felkészülésre tehát a középiskolai biológia és kémia tankönyvek alkalmasak. A 

kritériumdolgozat feladattípusairól és nehézségi szintjéről az Intézet honlapján elérhető minta 

feladatsor alapján tájékozódhatnak (https://biologia.elte.hu/bio-BSc-krit). 
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2. ÉVFOLYAM 

Az órák többsége heti beosztással augusztus 31-én kezdődik.  Az Állati struktúra és funkció 

1GY gyakorlat "kiemelt" csoportjai programját tömbösített formában tartjuk; e tárggyal 

kapcsolatban a további részletekről az Anatómiai. Sejt- és Fejlődésbiológiai Tanszék értesíti 

Önöket. 

Kérjük, hogy a gyakorlati csoportokba minél előbb jelentkezzenek (figyelembe véve a Neptun 

rendszerben megadott hallgatói létszámokat is), hogy a jelenléti oktatással zajló gyakorlatok 

már az első héten érdemi munkát tudjanak végezni. Az előadások döntő többsége távolléti 

formában kerül megtartásra, az előző évből már megismert MS Teams programon keresztül. 

Bíztatjuk Önöket az előre készülésre, az egész félév során tartó, folyamatos tanulásra! 

Az idei évben bevezetett új tanrend másodéves tárgyait még nem tudják felvenni, de már 

megtervezhetik hogy a megemelt kreditértékű kötelezően választható tárgyak közül melyeket 

szeretnék majd  teljesíteni a következő évben. Amennyiben a félévi rendjükbe belefér, és a 

kurzus létszámkerete is megengedi, néhány tárgyat akár már ebben a félévben is 

teljesíthetnek szabadon választott tárgyként, amelyek kreditjeit kötelezően választható 

kreditként el tudjuk ismerni (ld. a korábban a Tanulmányi Hivataltól kapott levelet).  

 

 

  



 

 

3. ÉVFOLYAM 

Az évfolyam számára az augusztus 31-i hét az előző félévről elmaradt terepgyakorlat 

pótlásával indul. Szeptember 7-től több kötelezően választható laboratóriumi gyakorlat 

(Biokémia, Élettan, Humánbiológia és hallgatói egyeztetés után az Állatismeret is) tömbösített 

formában lesz megtartva. Mivel ezeken a hallgatóság zöme érdekelt, ezért az előadások és 

néhány további gyakorlat/szeminárium csak az október 19-i héten kezdődnek.  

Fontos információ, hogy a 2020-ban elfogadott tanrend magasabb kreditértékű kötelezően 

választható tárgyai (az Állati struktúra és funkció 1B gyakorlat kivételével, de beleértve az új 

kurzusokat is), szabadon választott tárgyként felvehetők és a teljesítés után kötelezően 

választható tárgyként kerülnek elszámolásra. Akinek kedvezőbb, az a régi és alacsonyabb 

kreditszámmal is teljesítheti az adott tárgyakat. Kérem, figyeljenek rá, hogy több tárgy 

felvétele feltételhez, előző tárgyak teljesítéséhez kötött. A bekerülésnek eltérő feltételei 

vannak, s kérdés esetén tájékozódni az adott tárgy felelősénél lehet. 

Végezetül bíztatunk minden hallgatót, hogy gyakran látogassa további információkért és 

szakmai hírekért a Biológiai Intézet honlapját és Facebook oldalát. 

Kérjük, ha tanulmányaikkal kapcsolatban bármilyen kérdés, probléma merül fel, akkor azt 

jelezzék a Biológiai Intézet vezetői, oktató-kutatói és a Hallgatói Önkormányzat (HÖK) felé is. 

Egyetemi tanulmányaikhoz kitartást, türelmet és sok sikert kívánunk! 

 
Prof. Miklósi Ádám     Prof. Nyitray László 
Biológiai Intézet, Igazgató    Biológiai Intézet, Oktatási igazgatóhelyettes 
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