
Környezettan BSc

180 kr. 6 félév

Hívunk, várunk a DE-TTK

KÖRNYEZETTAN szakára!

� Az alapszak (BSc) megnevezése: környezettan.

� Az oklevélben szerepl� szakképzettség megnevezése: alkalmazott környezetkutató.

� A specializácók megnevezése: környezet monitorozó, környezet analitikus.

� A képzési id�: 6 félév, 180 kredit.

� Szakmai gyakorlat:  hat hét id�tartamot elér� egybefügg� gyakorlat.

  

A képzés célja a környezettudomány területén szilárd általános természettudományos elméleti 
tudással és gyakorlatorientált alkalmazói készséggel rendelkez� szakemberek képzése, akik 
képesek a szakterületek átfogó és speciális ismereteinek birtokában a környezettudomány 
alkalmazott szint� m�velése iránti társadalmi igények kielégítésére. Felkészültek tanulmányaik 
mesterképzésben történ� folytatására.

Környezettanosaink az oklevél megszerzése után alkalmasak 
önálló munkakörök betöltésére a környezettudományhoz 
kapcsolódó alap- vagy alkalmazott kutatásokat végz� munka-
helyeken, a környezettudomány eredményeit alkalmazó, 
els�sorban környezetvédelemmel foglalkozó munkahelyeken, 
kutató-fejleszt� intézetekben és szakigazgatási szervekben. 
Alkalmasak továbbá arra, hogy bekapcsolódjanak az ipar, a mez�- 
és erd�gazdaság, a vízügy, az egészségügy, a települési 
önkormányzatok, valamint a környezet- és természetvédelem 
területén jelentkez� környezettudományi szakképzettséget igényl� 
feladatok megoldásába.

A környezet monitorozó specializációjú oklevelet szerzett 
hallgatóink képesek lesznek a környezet jelenlegi és múltbeli 
állapotára, ill. annak jöv�beli alakulására (trend) vonatkozó 
információ gy�jtésére, rendszerezésére, interpretációjára és közlésére, valamint a monitor-
rendszerek üzemeltetésének megszervezésére és ellen�rzésére.

A környezet analitikus specializációjúoklevelet szerzett hallgatóink alkalmasak lesznek a 
környezetvédelmi és környezettudományi laboratóriumokban analitikai m�szerek kezelésére, 
önálló mérések elvégzésére, valamint a mérési adatok feldolgozására.



A környezettan alapszak további célja, hogy megalapozza a belépést az intézményünkben 
szervezett környezettudomány mesterszakra, valamint számos más hazai és külföldi mester-
képzésbe (MSc).

A magasszint� alapképzést a Környezettan BSc minden hallgatója számára kötelez�, országosan 
el�írt ismeretkörök, illetve tantárgyak biztosítják.

A Környezettan BSc képzéshez kiemelked� szellemi hátteret és tárgyi feltételt biztosít a Debreceni 
Egyetem karai által nyújtott szakmai sokszín�ség. Ennek keretében a DE TTK tanszékei 
széleskör� természettudományi alapképzést és magas szint� környezettudományi szakképzést 
biztosítanak.

A Biológiai és Ökológiai Intézet Doktori Iskolája lehet�vé teszi,hogy a legtehetségesebb hallgatók a 
BSc, majd az MScoklevél megszerzése után PhD fokozatot is szerezzenek.

További információk:
ttk.unideb.hu/bsc

boi.science.unideb.hu


