FÖLDTUDOMÁNYI ALAPKÉPZÉSI SZAK

1. Az alapképzési szak megnevezése: földtudományi (Earth Sciences)
2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
– végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc)
– szakképzettség: földtudományi kutató
– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Earth Scientist
3. Képzési terület: természettudomány
4. Képzési ág: föld- és földrajztudományi
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: 36 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 földtudományi kutatók képzése, akik korszerű természettudományos
szemléletmódjuk, a földtudományok elméletének és gyakorlatának ismeretében képessé
válnak arra, hogy a tudományos életben, a nemzetgazdaság különböző intézményeiben,
valamint az ipari erőforrás-kutatásokban önálló szervező és irányító feladatokat lássanak el, és
hivatásuknak tekintsék a Föld megismerését és védelmét. Idegennyelv-ismeretük birtokában
alkalmasak a nemzetközi szakirodalom követésére, nemzetközi kapcsolattartásra, továbbá
kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő
folytatásához.
Az alapfokozat birtokában a földtudományi kutatók képesek:
– széleskörű természettudományos ismeretrendszerük komplex, folyamatorientált és
a térbeli összefüggések, a globális és lokális nagyságrendek megértésén alapuló
szemléletük révén a társadalmi-gazdasági folyamatok következtében fellépő
földtudományi problémák felismerésére, ezen problémáknak a társtudományok
szakemberei, a közvélemény, illetve a döntéshozók számára való szabatos
megfogalmazására, alternatív megoldások kidolgozására, valamint a
döntéshozatali folyamatban más szakemberekkel és érdekelt döntéshozókkal való
hatékony kommunikációra;
– földtudomány elméleti és gyakorlati problémáinak kezelésére, a problémák
megoldására irányuló lépések kimunkálására.
Az alapfokozat birtokában a földtudományi kutatók alkalmasak:
– nemzeti és nemzetközi földtudományi megfigyelő- és előrejelző szolgálatoknál,
illetve hatósági jogkört gyakorló intézményeknél feladatok ellátására;
– környezettudományi, erőforrás-kutatási, környezet- és természetvédelmi feladatés munkakörökben szervezői és koordinációs feladatok ellátására;

– kutatási projektek megszervezésére, laboratóriumi és terepi mérések végzésére,
koordinálására, az eredmények térképi ábrázolására és térinformatikai
integrációjára;
– térbeli és relációs adatok adatbázisba rendezésére, adatbázisok működtetésére,
térelemzési, statisztikai módszerek, valamint geotudományi eszközök
felhasználásával történő elemzésére;
– ipari és kommunális létesítmények tervezéséhez, biztonsági elemzéséhez
szükséges hatástanulmányok elkészítésére, ilyen vizsgálatokban más
szakemberekkel való együttműködésre.
A szakon végzettek rendelkeznek együttműködő, kapcsolatteremtő képességgel,
kommunikációs készséggel, idegen nyelvtudással, minőség iránti igénnyel, felelősségtudattal.
8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök):
– alapozó ismeretek: 20-35 kredit
természettudományos alapismeretek (matematika, fizika, biológia, kémia, informatika);
– szakmai törzsanyag: 50-80 kredit
földtudományi alapismereti modul (légkör, hidroszféra, kőzetszféra, földbelső, földfejlődés,
geodinamika); földtudományi vizsgálati módszerek modul (terepi mérések és megfigyelések,
anyagvizsgálati módszerek, távérzékelési módszerek); alkalmazott földtudományi modul
(regionális földtudományi ismeretek, környezeti földtudományi ismeretek, földi erőforrások,
geoinformatika); egyéb földtudományi szakismeretek;
– differenciált szakmai ismeretek 50-90 kredit
a) geológus, geofizikus, meteorológus, csillagász, geográfus, térképészet és geoinformatika,
műszaki földtudomány szakirányokhoz tartozó speciális ismeretkörök;
b) tanári szakirány: a második szak szakterületi ismeretei, valamint 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.

