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A Földrajzi és Földtudományi Intézet célja, hogy
az itt tanulók széles körű ismereteket sajátítsanak
el Földünkről, különösen a hazai táj fejlődéséről,
sajátosságairól, társadalmi-gazdasági viszonyairól, a természeti és társadalmi környezetben lejátszódó folyamatok kapcsolatrendszeréről.
Kiemelt célunk olyan szakemberek képzése,
akik képesek a földrajzi térrel, területiséggel
kapcsolatos kérdések megoldására, tudásukat
pedig a munkaerőpiacon is hasznosítani tudják.
Mindezek mellett fontos küldetésünknek érezzük, hogy felelősségteljes, a XXI sz. környezeti
és társadalmi kihívásait átlátni és kezelni képes
polgárokat neveljünk. Ezért a kiemelt hangsúlyt
kapnak képzésünkben az olyan össztársadalmi
problémák, mint például a klímaváltozás, a környezeti konfliktusok, illetve a gazdasági és területi egyenlőtlenség.
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Képzéseink
Alapképzés
Földrajz BSc (6 félév)
Az első három félévben természettudományi,
társadalomtudományi, földrajzi és földtani alapismeretek fogsz tanulni, olyan tantárgyak keretében, mint például:
• globális környezeti problémák
• Föld belső folyamatai
• általános meteorológia
• népesség és településföldrajz
• térképészet
• a földrajz közgazdaságtani alapjai,
• csillagászati földrajz
• EU alapismeretek
• geoinformatika alapjai
A példákból is láthatod, hogy igen széles körű, átfogó alapok segítenek majd abban, hogy
el tudd dönteni, milyen irányban szeretnél tovább haladni, mi az, ami téged jobban vonz,
érdekel, amit szívesebben tanulnál még részletesebben. A negyedik félévtől minden
Földrajz BSc-s 4 lehetséges specializáció (lásd az ábrán) közül választ egyet magának. Így
a törzsanyagon kívül – ahol megismerkedsz például Magyarország és Európa földrajzával,
Földünk globális problémáival, környezetvédelemmel, menedzsment alapjaival, politikai
földrajzzal stb. – széles körű szakmai ismereteket is elsajátítasz.

Mesterképzések
Geográfus MSc (4 félév)
A mesterképzés célja olyan okleveles geográfusok képzése, akik felkészültek az alapvető
természeti, környezeti, technikai és társadalmi jelenségekben megnyilvánuló földrajzi
törvényszerűségek tanulmányozására, megértésére. A mester szintű oklevelet szerzett
hallgatók széles körű tájékozottsággal rendelkeznek, biztos és átfogó topográfiai ismereteket birtokolnak, problémamegoldó gondolkodásra képesek, komplex látásmóddal
rendelkeznek, amely magában foglalja a természeti, a társadalmi-kulturális és a gazdasági környezetet, valamint a lokális, a regionális és a globális szemléletű földrajzi és
környezeti gondolkodást. Az itt végzettek képesek eredeti szakmai megoldások kifejlesztésére és alkalmazására. Jól felkészült, együttműködni képes munkatársai lehetnek
munkacsoportjaiknak.
A specializációkkal kapcsolatos részletes információk: http://www.geosci.u-szeged.hu

Földrajz-X szakos tanár osztatlan képzés (3+1+1, vagy 3+2+1 év)
A képzés célja a közoktatásban, a szakképzésben és a felnőttképzésben járatos földrajztanárok képzése, felkészítése. Az első három évben mind az általános, mind a középiskolai
tanárjelöltek egységesen általános földrajzi ismereteket, természettudományi, földtudományi, természetföldrajzi valamint általános társadalom- és gazdaságföldrajzi ismereteket tanulnak. Az általános iskolai tanárjelöltek az első három év után 1, a középiskolai
tanárjelöltek pedig 2 évet tanulnak, kiegészítve az első három év ismereteit olyanokkal
(szakmódszertan, földrajzi praktikum), amelyek felkészítik és alkalmassá teszik a hallgatókat arra, hogy tudásukat képesek legyenek továbbadni, megtanítani. Emellett széles –
az egész Földre kiterjedő – földrajzi tudást szereznek, megismerik továbbá a társadalom,
a táj és a környezet mélyebb összefüggéseit. Az utolsó évben minden hallgatónak egy
év szakmai gyakorlatot kell elvégeznie a közoktatásban. Olyan tanárokat képezünk, akik
• széles körű tájékozottsággal rendelkeznek,
• biztos és átfogó topográfiai ismereteket birtokolnak,
• problémamegoldó gondolkodásra képesek,
• komplex látásmóddal rendelkeznek, amely magában foglalja a természeti, a társadalmi-kulturális és a gazdasági környezetet, valamint a lokális, a
regionális és a globális szemléletű földrajzi és környezeti gondolkodást.
A földrajz mellé a másik szak a
Szegedi Tudományegyetem kínálatából választható. A Szegeden
végzett földrajztanárok jelenleg is a közoktatás, ezen belül a
földrajztanítás meghatározó és
mértékadó szereplői országos
viszonylatban is.
További információk:
www.u-szeged.hu/tanarkepzes

Doktori képzés
A mesterképzés elvégzése után
lehetőség van tovább folytatni
a tanulmányokat, elmélyíteni a
kutatómunkát, és a Környezettudományi, valamint a Földtudományok Doktori Iskola keretében
bekapcsolódni a doktori (PhD)
képzésbe
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Elhelyezkedési lehetőségek,
ipari kapcsolatok
Képzéseink sokrétű, a munkaerőpiacon is jól
hasznosítható tudást biztosítanak az ide jelentkezőknek. Tanszékeink emellett jelentős szakmai
kapcsolatrendszerrel rendelkeznek. Mindemellett hallgatóinknak immár nemcsak hazai vállalatoknál és intézményeknél, hanem külföldön
is lehetősége nyílik szakmai gyakorlat, esetleg
hosszabb részképzés teljesítésére különféle
programok és ösztöndíjak (pl. Erasmus) keretében. A gyakorlati helyek sok esetben a végzést
követően állást is kínálnak az itt végzetteknek.
Az álláskeresést kiterjedt alumni hálózatunk is
segíti. A legfontosabb intézmények és vállalatok
melyekkel kapcsolatban állunk és ahol a legnagyobb igény mutatkozik az itt végzettek iránt az
alábbiak:
• Települési és megyei önkormányzatok,
• Geodézia Zrt.,
• Vízügyi Igazgatóságok,
• Nemzeti Parkok,
• INTERGEO Kft.,
• BOREAS Kft.,
• ESRI,
• NNG (iGO),
• MVM Zrt.,
• Kormányhivatalok,
• Magyar Turisztikai Ügynökség,
• Környezetvédelmi Felügyelőségek,
• Katasztrófavédelmi Igazgatóságok,
• Múzeumi Igazgatóságok,
• Kutatóintézetek,
• Országos Meteorológiai Szolgálat,
• Projekt Irodák

Mi biztosítja a minőségi oktatást?
Képzésünk rendkívül gyakorlatközpontú, számos laborgyakorlat, terepgyakorlat és szakmai gyakorlat segíti, hogy
az elméletben elsajátított tudás a valós életben is alkalmazható legyen. Hallgatóink tanulmányaihoz kiváló feltételeket biztosít a József Attila Tanulmányi és Információs
Központ és a Földrajzi és Földtudományi Intézet. Az utóbbi
években a teljes intézeti infrastruktúrát felújítottuk.
Bővült a tantermek, számítógépes termek, valamint laborok száma, korszerű műszerekkel gazdagodtunk, melyek
minden esetben hallgatóink kényelmét és érdekeit szolgálják. Jelenleg egy 180 fős nagyelőadó, 7 tanterem, 5
számítógépes terem, valamint 22 labor és egy nagyszerű
oktatói csapat várja kedves leendő hallgatóit!

Földrajz és a munkaerőpiac
Mivel foglalkozik egy geoinformatikus?
• A térbeli adatgyűjtés folyamatát önállóan és értelmezetten végigvezeti.
• Az önállóan gyűjtött adatokat adatbázisrendszerbe rendezi, vagy a beszerzett adatokat geoinformatikai alapon
rendszerezi.
• A rendezett adatbázisokban műveleteket végez és
modellt alkot.
• Elsajátítja az adatgyűjtés, elemzés, megjelenítés szempontjából a legismertebb térinformatikai szoftverek
(ArcGIS, Idrisi, AutoCAD, Grass stb.) használatát.
A geoinformatikus elhelyezkedési lehetőségei
Ezen a specializáción végzett tanítványaink általában
a térinformatikai és térképészeti vállalkozásoknál, közigazgatásban (települési és megyei önkormányzatok,
állami intézetek), nemzeti park igazgatóságokon, vízügyi
igazgatóságokon, navigációs cégeknél helyezkednek el.
Mivel foglalkozik az idegenforgalmi szakember?
• Elemzi a turizmus alapjaiként szolgáló adottságokat és
feltételeket a különböző térségekben.
• Befolyásolja a turisztikai célterületek kérdéskörének
komplex kezelési módjait, a turizmus hatásainak természeti, társadalmi, gazdasági, politikai következményeit.
• Az Európai Unió forrásaihoz kötődő területi vetületű
idegenforgalmi projekteket előkészíti, megtervezi és
lebonyolítja.
Az idegenforgalmi szakember elhelyezkedési lehetőségei
Végzett hallgatóink sokfelé el tudnak helyezkedni, a leg�gyakrabban mint: pályázatírók; projektmenedzserek; turiz-
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musfejlesztési koncepciók és programok kidolgozásában
részvevők; rendezvényszervezők; turisztikai referensek
önkormányzatoknál, Tourinform vagy desztinációmenedzsment irodáknál; ügyintézők, menedzserek különböző
turisztikai vállalatoknál; turisztikai szolgáltatások értékesítői; idegenvezetők, utazási irodák munkatársai.
Mivel foglalkozik a táj- és környezetföldrajz specializáción végzett szakember szakember?
• A táj- és környezetvédelem természeti és társadalmi
vonatkozásainak komplex elemzésével és tervezésével.
• A táj- és környezetalakítás hatásait prognosztizálja, a
várható következményeket jelző indikátorokat meghatározza.
• A modern térinformatikai eszközöket és módszereket
alkalmazza a táj- és környezet-monitoring megszervezésére.
• A táj- és környezetfejlesztés érdekében a rehabilitációs
beavatkozásokat irányítja.
• Átlátja a táj- és környezetvédelemben szerepet játszó
helyi, regionális és európai uniós intézményrendszer
működését, illetve a gyakorlatba átülteti ezek intézkedéseit.
A táj- és környezetföldrajz specializáción végzett szakember elhelyezkedési lehetőségei
Az ezen a specializáción végzett tanítványaink elsősorban a közigazgatásban (települési és megyei önkormányzatok, környezetvédelmi felügyelőségek, nemzeti park
igazgatóságok, vízügyi igazgatóságok, növény és talajvédelmi szolgálatok), illetve környezetvédelmi tevékenységet folytató vállalkozásoknál helyezkednek el.
Mivel foglalkozik a településfejlesztő szakember?
• Fejlesztési koncepciókat és stratégiákat készít.
• Terület- és településfejlesztéshez kapcsolódó pályázatokat ír és menedzsel.
• Vidékfejlesztési dokumentumokat elemez, készít.
• Előkészíti a települések szerkezeti és szabályozási tervét.
• Statisztikai elemzéseket készít.
• A 3D-s települési terveket készít.
A terület- és településfejlesztő elhelyezkedési
lehetőségei
A specializáción végzettek jó eséllyel helyezkednek el a
közigazgatás (pl. kormánytisztviselő, állami vagy önkormányzati ügyintéző, városfejlesztési szakértő), a projektmenedzsment (pl. projektmenedzser, pályázati tanácsadó,
pályázatíró, állami projektértékelő) és a településfejlesztés (pl. vidékfejlesztési referens, településfejlesztési referens, stratégiai tervezési szakértő) területén.

SZTE Földrajzi és Földtudományi Intézet
Kapcsolattartó: Vedrédi Katalin (geo@geo.u-szeged.hu)
6720 Szeged, Egyetem u. 2.
Telefon: +36 62 546 348, Fax: +36 62 544 158
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