BIOLÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK

1. Az alapképzési szak megnevezése: biológia (Biology)
2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
– végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc)
– szakképzettség: biológus
– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Biologist
3. Képzési terület: természettudomány
4. Képzési ág: élő természettudomány
5. A képzési idő félévekben: 6 félév
6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit
6.1. A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: –
6.2. A szakirányhoz rendelhető minimális kreditpontok: 50 kredit
6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 9 kredit
6.4. A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 10 kredit
6.5. A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 54 kredit
6.6. Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető minimális kreditérték:
–
7. Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan biológusok képzése, akik természettudományos, matematikai, kémiai,
fizikai és informatikai alapismereteik birtokában képesek a biológia legfontosabb
összefüggéseinek az elemzésére, új biológiai ismeretek megszerzésére. Ismerik
tudományterületükön a legfontosabb kutatási módszereket. Gyakorlati és laboratóriumi
ismereteik alapján alkalmasak biológiai feladatok megtervezésére, megoldására és
értékelésére, továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második
ciklusban történő folytatásához.
Az alapfokozat birtokában a biológusok képesek:
– a biológia legfontosabb összefüggéseinek az elemzésére, az alapelvek gyakorlati
alkalmazására;
– a kutatás legalapvetőbb módszereinek az alkalmazására;
– laboratóriumi és terepi feladatok megoldására, laboratóriumi technikák, műszerek
használatára, számítógépes adatfeldolgozás alkalmazására;
– a kutatói modult elvégzők önálló biológiai tudományos probléma felvetésére,
egyszerűbb kísérleti megoldások tervezésére, kivitelezésére és értékelésére.
Az alapfokozat birtokában a biológusok alkalmasak:
– laboratóriumi és terepi műveletek elvégzésére;
– kísérletek tervezésére, kivitelezésére és alkalmazására.
Az alapszakon végzettek rendelkeznek együttműködő, kapcsolatteremtő képességgel,
kommunikációs készséggel, idegen nyelvtudással, minőség iránti igénnyel, felelősségtudattal.
8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök):
– általános társadalom- és természetudományi alapismeretek: 20-40 kredit
matematika, informatika, kémia, fizika, földtudomány, biológia;
– szakmai alapozó ismeretek: 28-46 kredit

biokémia, sejtbiológia,
állatrendszertan;

növényszervezettan,

növényrendszertan,

állatszervezettan,

– szakmai törzsanyag: 30-60 kredit
összehasonlító élettan, növényélettan, humánbiológia, genetika, mikrobiológia, molekuláris
biológia és biotechnológia, ökológia és biogeográfia, evolúcióbiológia, etológia, természet- és
környezetvédelem, differenciált szakmai ismeretek;
– differenciált szakmai ismeretek: 50-60 kredit
sejt- és molekuláris biológus és szupraindividuális biológus szakirányokhoz tartozó
speciális ismeretkörök;
tanári szakirány: a második szak szakterületi ismeretei, továbbá pedagógia, pszichológia.
9. Szakmai gyakorlat:
A gyakorlati képzés az elméleti anyag mélyebb megértését, a gyakorlati módszerek, eljárások
megismerését szolgálja.
A külső szakmai gyakorló helyen, intézményben, erre alkalmas szervezetnél vagy
felsőoktatási intézményi gyakorlóhelyen végzett szakmai gyakorlat időtartama legalább 6 hét.
10. Idegennyelvi követelmények:
Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú
(B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél
szükséges.

