Hívunk, várunk a DE-TTK
KÉMIA BSc szakára!

KÉMIA BSc
180 kr.

6 félév

Az alapszak (BSc) megnevezése: kémia.
Az oklevélben szerepl szakképzettség megnevezése: vegyész.
A képzési id : 6 félév, 180 kredit.
Szakmai gyakorlat: : öt nap üzemlátogatás és legalább 4 hét egyetemen kívül teljesítend
nyári szakmai gyakorlat .
A szak rendelkezik a Chemistry Euro Bachelor min sítéssel, ami a képzés európai szint
elfogadását garantálja.
Az alapszak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A cél olyan vegyészek képzése, akik elméleti és gyakorlati kémiai ismeretekkel, a rokon
szakterületeken (pl. matematika, zika, informatika, szakmai idegen nyelv) elfogadható
alapismeretekkel rendelkeznek és alkalmasak els sorban gyakorlati feladatok és problémák
felismerését és önálló megoldását igényl munkakörök ellátására a vegyipari termelésben,
analitikai, min ségbiztosítási laboratóriumokban, valamint igazgatási, környezetgazdálkodási és
környezetvédelemi területeken. Kell mélység ismerettel rendelkeznek ahhoz, hogy a képzés
második ciklusát folytatni, illetve egyénileg és szervezett formában további tanulmányokat végezni
tudjanak.
Alapfokozat birtokában a vegyész ismeri a legfontosabb kémiai laboratóriumi módszerek elvét
és gyakorlati alkalmazhatóságukat, munkája eredményeit szakmai és nem szakmai körök
számára is hatékonyan tudja kommunikálni magyar és legalább egy idegen nyelven és az
informatika eszközeit is felhasználva, képes továbbképzések segítségével új kompetenciákat
elsajátítani.
Alapfokozat birtokában a vegyész alkalmas a napi m szer üzemeltetési, rutin mérési feladatok
ellátására, a laboratóriumi nagym szerek felel sségteljes m ködtetésére, a szakterületén önálló
döntéshozatalra, munkáját min ségtudattal, sikerorientáltsággal és megfelel értékszemlélettel
végezni.

Kötelez tantárgyi modulok:
Természettudományi alapismeretek:

Szakmai törzsanyag blokkjai:

Matematika

Általános kémia

Fizika

Szervetlen kémia

Informatika

Fizikai kémia

(Kémiai informatikai alapok)

(beleértve a kolloid- és a magkémiát is)

Szerves kémia

Általános tárgyak:

(beleértve a biokémiát is)

Európai Uniós ismeretek

Analitikai kémia
(analitikai kémia, spektroszkópiai
módszerek, elválasztástechnika)

Általános gazdasági és
menedzsment ismeretek

Alkalmazott kémia

Környezettan

(kémiai technológia, környezeti kémiai technológia)

Min ségbiztosítás

Üzemlátogatás

A kémia alapszak (BSc) egyik alapvet célja, hogy jól felkészült hallgatókat biztosítson els sorban
az Egyetemen m köd vegyész, továbbá környezettudományi, vegyészmérnök, anyagmérnök,
biomérnök, agrárkémikus mesterszakok (MSc) számára. Ezzel egyenérték cél, hogy a Debreceni
Egyetemen kémia alapszakon folyó képzést a régió gazdasági és intézményi környezete is igényli.
A Debrecenben és vonzáskörzetében található üzemek (pl. gyógyszergyárak, élelmiszeripari
üzemek, stb), továbbá a régióban ugyancsak jelen lév akadémiai és ipari kutatóintézetek, és a
számos környezetvédelmi, agrokémiai, élelmiszeripari, növényvédelmi, min ségbiztosítási, illetve
egészségügyi analitikai laboratórium számos elhelyezkedési lehet séget kínál a jó színvonalú,
megbízható kémiai tudással, a rokon szakterületeken megfelel alaptudással, legalább egy
idegen nyelven elfogadható szakmai nyelvismerettel rendelkez kémia alapdiplomát szerzett
szakembereket. Mindezt meger síti,hogy a régió nagy vegyipari üzemei közül több is jelent s
anyagi támogatást biztosító ösztöndijprogramot indított kémiát tanulóhallgatók számára. Az
ország többi egyetemein kémia alapdiplomát szerz szakemberek els sorban az ország más
régióiban helyezkednek el, ezért a keleti régió dönt en a Debreceni Egyetem által juthat elegend
számú, a feladatok megoldásához szükséges elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkez
szakemberhez. A vállalatok, intézetek, oktatási intézmények körében történt felmérések szerint a
kémia alapszakon évenként végz vegyész szakember- szükséglet a régióban a közeljöv ben
kb. 80-100 f ben prognosztizálható.

További információ:
www.chem.science.unideb.hu

