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Kutató Egyetem

01

KI
Kémiai Intézet
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04

TDK
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felelősség

08

Dk
Digitális
kémia

09

Mm
Molekuláris
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Tanulj a legjobb helyen a legjobbaktól!
Az ELTE TTK a legjobb képzési hely a természettudományi területen

és első az oktatói kiválóság terén
Forrás: HVG Diploma 2021
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04



TDK
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Ösztöndíjak a legjobb diákjainknak: Servier
Beregi Ösztöndíj, EGIS Kiválósági Ösztöndíj,
Új Nemzeti Kiválóság Program

Kiemelkedő színvonalú kutatási
lehetőségek: 15 kutatólaboratórium,
4 ELKH-ELTE kutatócsoport, 2 Lendület
kutatócsoport, 1 ERC kutatócsoport

Élvonalbeli kutatási témák: gyógyszerhatóanyagok
és hordozók fejlesztése, kvantumkémia,
légkörkémia, asztrokémia, anyagtudomány,
elektrokémia, komplex rendszerek,
fehérjetudomány. . .
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felelősség

08

Oldjuk meg együtt a XXI. század
kémiájának kihívásait!

Dk
Digitális
kémia

09

Mm
Molekuláris
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Alapszakos képzések

Kémia alapszak

Mesterszakos képzések

Vegyész mesterszak Osztatlan kémiatanári szakok

Anyagtudomány mesterszakBiotechnológia mesterszak

Hevesy György Kémiai Doktori Iskola



Kémia alapszak – széleskörű és alapos tudás



Kémia alapszak
Járd a saját utad!

Személyreszabott segítség a beilleszkedéshez
Szintfelmérő teszt
Felzárkóztató szeminárium I.
Mentoráció
Felzárkóztató szeminárium II.

Szerezz emelt színtű tudást az általad választott területen!
Az emelt szintet választó hallgatók a gyakorlatokat külön csoportban végzik,
ahol többletidő áll rendelkezésre a tudás elmélyítésére.
Általános kémia számolási gyakorlat haladóknak (1gy, 2kr)
A matematika kémiai alkalmazásai haladóknak
Fizikai kémia szeminárium haladóknak I.
Szervetlen kémia szeminárium haladóknak
Szerves kémia szeminárium haladóknak
Fizikai kémiai szeminárium haladóknak II.

Stabil elméleti alapok, nem csak elméleti szakembereknek
Kalkulus (kiváltja a „Bevezető matematika kémikusoknak” kurzust)
A matematika kémiai alkalmazásai haladóknak
Haladó fizika vegyészeknek
A matematika kémiai alkalmazásai II.
Kvantummechanika

Őnálló kutató-fejlesztő munka, szakmai gyakorlat, nemzetközi tapasztalat
Tudományos diákkör
Szakmai gyakorlat a versenyszféra meghatározó szereplőinél
Mobilitás, nemzetközi részképzés és nyári gyakorlat , Erasmus



A mesterdiploma magasabb bért, könnyebb
elhelyezkedést és stabilabb életpályát jelent

Vegyész mesterszak (magyar nyelvű képzés)
Folytasd velünk a tanulást és válj valódi kutató-fejlesztő szakemberré a kémia
általad választott területén! Flexibilis tantervvel és elmélyült tudást biztosító
kurzusokkal várunk. Ebben a két évben a tanulás fő eszköze az önálló kutató-
munka lesz.
Specializációk: Anyagtudomány, Analitikai kémia, Gyógyszerkutatás, Szerkezet-
kutatás, Szintetikus kémia

Vegyész mesterszak (angol nyelvű képzés)
Az alapszakos választható „Scientific English” kurzus célja, hogy félelem nélkül
vághass bele a tanulásba angol nyelven. A szakma hivatalos nyelvén megszer-
zett tudás és kommunikációs képesség mellé bónuszként szakmai ismeretekkel
bővített angol felsőfokú nyelvvizsga is jár diplomához.

Anyagtudományi mesterszak
Az anyagtudományi mesterszak oktatási anyagai magas színvonalú természettu-
dományos, anyagszerkezeti, anyagismereti, és anyagvizsgálati ismeretek meg-
szerzését teszik lehetővé. Feltárják a technológiai folyamatok mögött álló kémi-
ai és fizikai alapjelenségeket, és azok magyarázatát nyújtják. A megszerezhető
ismeretek stabil alapot adnak az anyagtudományi kutató-fejlesztő munkához.

Biotechnológia mesterszak
A biotechnológia mesterszak az ELTE TTK Biológiai Intézete és Kémiai Intézete,
valamint a BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kara közösen indított képzése. A
képzés fókusza a gyógyszer-biotechnológia, ezen belül is a fehérje-alapú gyógy-
szerek előállítása áll, amely korunk egyik legígéretesebb feltörekvő technológiai
ágazata.



Tájékozódási pontok

Weboldalak
ELTE
Felvetteknek
Egyetemi élet
Hallgatóknak

Természettudományi Kar
TTK Facebook
TTK YouTube
TTK Instagram
TTK-s Hallgatóknak
TTK Tanulmányi Hivatal
Kémia alapszakos tantervek

Kémiai Intézet
Kémia alapszakos felvetteknek
Kémia alapszakos hallgatóknak
Tudományos Diákkör

TTK Hallgatói Önkormányzat
HÖK Kémia Szakterület
Kémia Korrepetálás

Neptun
Speciális Hallgatói Ügyeket Támogató Iroda

Vegyész mesterszakos tantervek
Hevesy György Kémia Doktori Iskola

https://www.elte.hu/
https://www.elte.hu/felvettek
https://www.elte.hu/egyetemielet
https://www.elte.hu/hallgatoknak
https://ttk.elte.hu/
https://www.facebook.com/ttk.elte
https://www.youtube.com/channel/UCQGQlr9fOc16IQXBE_Dxj6A
https://www.instagram.com/elte_ttk/
https://ttk.elte.hu/content/hallgatoknak.t.1060?m=6
http://to.ttk.elte.hu/
http://to.ttk.elte.hu/?q=kemia-alapszak
http://chemistry.elte.hu/
http://chemistry.elte.hu/staticpage.php?var1=60
http://chemistry.elte.hu/staticpage.php?var1=11
http://kemiatdk.elte.hu/
https://ttkhok.elte.hu/
http://kemia.elte.hu/
https://www.facebook.com/eltekeko
https://www.elte.hu/neptun
https://www.elte.hu/eselyegyenloseg
http://to.ttk.elte.hu/?q=mesterszakos-tantervek
http://phd.chem.elte.hu/


Miért választottam az ELTE
kémia alapszakot?

A kémiát itthon tanuló ismerőseim
közül az ELTE-sek voltak a legjobb
véleménnyel az egyetemükről.

Egyelőre a leginkább az tetszik a
képzésben, hogy van lehetőség
egyes tárgyakat emelt szinten is
felvenni.

Szerintem a nyílt nap tükörképe annak, hogy milyen
is az élet az egyetemen, mert ha összeszedett, vidám
hangulatú és hasznos információval látja el a diákot,
akkor ezzel azt sugallja, hogy igen ide érdemes járni,
mert azok, akik itt tanítanak pontosan tudják és értik
a munkájukat, és olyan légkört tudnak teremteni, ami
a tanulásra motivál, nem pedig a túlélésre.
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