A mesterszakos képzéseink is augusztus 31-én indulnak.
A specializációk egy része néhány gyakorlatot a félév elején, szeptemberben, tömbösítve fog
megtartani. Az előadások egy része jelenléti formában indul, mások a félév kezdetétől távolléti
módon kerülnek megtartásra. Kérjük, figyeljék az órarendi beosztást és a Neptunból küldött
kurzusleveleket, hogy naprakész információik legyenek.
Az elsőéves hallgatók kötelező előadásai és a Bioinformatika gyakorlat távolléti formában
kerül megtartásra. A Kutatásmódszertan gyakorlat specializációnként szerveződik, és ennél a
tárgynál lesznek jelenléti szemináriumok is.
A diplomadolgozatukat készítő hallgatók, betartva az aktuális járványügyi előírásokat, a
témavezetőjükkel történő egyeztetés után bejárhatnak a laboratóriumokba, illetve
végezhetnek terepmunkát is.
Az Idegtudomány és Humánbiológia specializáció hallgatói az első három héten az előző
félévben a járványhelyzet miatt elmaradt Élettani vizsgálómódszerek gyakorlatot pótolják.
Emiatt az előadások egy része csak szeptember 21-től indul.
A Molekuláris- Immun- és Mikrobiológia specializáció hallgatói a Fehérjék fizikai vizsgálata
gyakorlatra szeptember 14. és 22. között tömbösített formában járhatnak. Az előadások
elkezdődnek augusztus 31-én (részben jelenléti, részben távolléti módon), de a tömbösített
gyakorlat idején előadások nem lesznek.

Az Ökológia, Evolúció- és Konzervációbiológia specializáción három tárgy (Ökológia II GY,
Evolutionary ecology of Homo sapiens, Molekuláris módszerek a szupraindividuális
biológiában) kerül tömbösítésre. Az előadások egy része csak a tömbösített gyakorlatok után
indul.
A Molekuláris Genetika, Sejt- és Fejlődésbiológia, a Növénybiológia és a Bioinformatics
specializációkon előre tervezett tömbösített gyakorlat nem lesz. Természetesen a gyakorlatok
esetében jelenléti oktatással indul a félév, míg az előadások között lesz jelenléti és távolléti is.
Kérem, figyeljék a kurzusleveleket, mert kisebb kurzuslétszám esetén az oktató a hallgatókkal
történő egyeztetés alapján fogja beosztani az órákat.

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!
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