KÖRNYEZETTAN ALAPKÉPZÉSI SZAK
1. Az alapképzési szak megnevezése: környezettan (Environmental Studies)
2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
– végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc)
– szakképzettség: alkalmazott környezetkutató
– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Expert in Applied Environmental
Studies
3. Képzési terület: természettudomány
4. Képzési ág: környezettudomány
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 kreditérték: 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: 45 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 alkalmazott környezetkutatók képzése, akik korszerű
természettudományos szemléletmódjuk, a nemzetközi kapcsolattartáshoz és a szakirodalom
feldolgozásához szükséges idegen nyelvtudásuk, valamint matematikai, informatikai, kémiai,
fizikai, földtudományi és biológiai ismereteik birtokában képesek a környezettudomány
alkalmazott szintű művelésére. Továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a
képzés második ciklusban történő folytatásához.
Az alapfokozat birtokában az alkalmazott környezetkutatók képesek:
– a környezeti mintákban lévő alkotóelemek eloszlásának és szerkezetének
elemzésére a nm-km mérettartományban;
– az emberi környezetben, a Föld felszíni és felszín közeli szféráiban lejátszódó
fizikai, kémiai, földtudományi és biológiai folyamatok megértésére és kezelésére;
– a környezettudományi elméletek, paradigmák, elvek gyakorlati alkalmazására;
– alkalmazói szintű kutatások tervezésére, szervezésére, lebonyolítására;
– az egészségügyi, jogi és biztonsági szabályozások, valamint a kutatásoknak a
környezetre és a megrendelőkre gyakorolt hatásának az ismeretében terepi és
laboratóriumi vizsgálatok elvégzésére;
– az elsajátított eljárások, technikák alapján adatgyűjtésre, adatrögzítése és adatok
feldolgozására és értelmezésére.
Az alapfokozat birtokában az alkalmazott környezetkutatók alkalmasak:
– a környezettudományhoz kapcsolódó alap- és alkalmazott kutatói feladatok
ellátására;
– környezetvédelemmel foglalkozó szervezeteknél, kutató-fejlesztő intézeteknél,
szakigazgatási szerveknél munkakörök betöltésére;

– a környezet- és természetvédelem, az ipar, mezőgazdaság, erdőgazdaság, vízügy,
egészségügy, települési önkormányzatok területén jelentkező környezettudományi
szakképzettséget igénylő feladatok megoldására;
– a tanári szakirányt végzettek a környezeti tantárgyak, a természetvédelmi és
környezetvédelmi oktatás előkészítésében, szervezésében, oktatási és nevelési
segédanyagok készítésében közreműködésre.
A szakon végzettek rendelkeznek együttműködő, kapcsolatteremtő képességgel,
kommunikációs készséggel, idegen nyelvtudással, minőség iránti igénnyel, felelősségtudattal.
8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök):
– természettudományi és informatikai alapismeretek: 20-35 kredit
fizikai, kémiai, biológiai, földtani, természetföldrajzi, matematikai, informatikai ismeretek
– szakmai törzsanyag: 60-85 kredit
környezettudományi alapismeretek modul (a természet szervetlen és szerves anyagai és ezek
folyamatai: környezeti szervetlen, szerves és biokémia; levegő-, víz- és földkémia;
ásványkőzettan, környezeti fizika, meteorológia, geoinformációs rendszerek, talajtan,
hidrológia, hidrogeológia; az élő anyag és folyamatai, kölcsönhatásai: általános ökológia,
fizika az élővilágban, alkalmazott ökológia, tájökológia, mikrobiológia, hidrobiológia,
biogeográfia);
környezet- és természetvédelmi alapismeretek modul (környezettechnológia, környezetgazdaságtan, környezet-egészségtan, globális környezeti problémák, környezetvédelem,
természetvédelem, jog, kommunikáció, környezettudatosság, fenntarthatóság, gazdasági,
társadalmi ismeretek);
környezettudományi monitorozási alapismeretek modul (méréstechnikai ismeretek,
környezetminősítés, állapotértékelés, fizikai, kémiai, biológiai és földtudományi mérések és
vizsgálati módszerek)
egyéb természettudományi szakismeretek modul;
– differenciált szakmai ismeretek: 50-75 kredit
különösen a környezetkutató, a környezettan tanári, technikatanári, geofizikai,
meteorológiai, geológiai, geográfiai szakirányokhoz kapcsolódó speciális ismeretkörök.
9. Szakmai gyakorlat:
A gyakorlati képzés az elméleti anyag mélyebb megértését, a gyakorlati módszerek, eljárások
megismerését szolgálja.
A szakmai gyakorlat külső szakmai gyakorló helyen, intézményben, erre alkalmas
szervezetnél vagy felsőoktatási intézményi gyakorlóhelyen teljesítendő, legalább 6 hétig tartó
gyakorlat.
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.

