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EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

Állam- és
Jogtudományi Kar
Cím
—
1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.
Telefon
—
36-1- 411–6500
E-mail
—
titkarsag@ajk.elte.hu
Honlap
—
http://www.ajk.elte.hu
Facebook
—
Facebook
A Kar legfrissebb hírei
—
https://www.elte.hu/karok/ajk?m=70
4

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

Dékán

Nemzetközi ügyek dékánhelyettese

—

—
Dr. Menyhárd Attila, tanszékvezető egyetemi tanár

Dr. Sonnevend Pál, habil. egyetemi docens

Cím: 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.

Cím: 1053 Budapest, Egyetem tér 1–3.

Telefon: 36-1- 411-6516, 36-1- 411-6500/2446

Telefon: 36-1- 483-8016

Email: dekan@ajk.elte.hu

Email: sonnevend@ajk.elte.hu

Oktatási és tanulmányi ügyek dékánhelyettese

Tudományos ügyek dékánhelyettese

—

—
Dr. Somssich Réka, habil. egyetemi docens

Dr. Varga István, tanszékvezető egyetemi tanár

Cím: 1053 Budapest, Egyetem tér 1–3.

Cím: 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.

Telefon: 36-1- 411-6519, 36-1- 411-6500/3251

Telefon: 36-1- 483-8025

Email: somssich@ajk.elte.hu

Email: ildikoberci@ajk.elte.hu
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A Kar vezetése

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

Az Állam- és Jogtudományi Kar képzési szerkezete a korábbi hagyományok megőrzése mellett az
utóbbi években új képzésekkel bővült. Valamennyi
képzésünket kizárólag budapesti helyszínnel folytatjuk, a kar belvárosi campusain. A legnagyobb
létszámú képzés az 1667-ben alapított, és azóta
megszakítás nélkül folyó, 2006-tól osztatlan kreditrendszerű formában működő 10 szemeszteres jogászképzés, melyet teljes idejű (nappali tagozaton)
és részidejű képzésben (levelező tagozaton) egyaránt oktatunk, és mind az első helyes jelentkezők,
mind a felvettek létszámát, mind a versenyeredményeket és az elhelyezkedési statisztikákat tekintve
az ország legeredményesebb jogász képzésének
számít. A kar második legrégebbi képzési ága a társadalomtudományi képzési területbe sorolt, a politológus egyetemi képzés bázisán 2006-ban indult 6
szemeszteres politológus alapképzés (szakirányok
nélkül) és a 2009-ben indult 4 szemeszteres politikatudományi mesterképzés, melyeket kizárólag
nappali tagozaton oktatunk.
A politikatudományi mesterképzést az ELTE Társadalomtudományi Karával közösen folytatjuk,
ahol karunk a szakgazda. 2011-ben indult el a karunk által alapított és mindezidáig egyetlenként
indított 4 szemeszteres kriminológia mesterképzés,

ahol okleveles kriminológusokat képezünk. A képzés rendkívül népszerű, csaknem teljesen államilag
finanszírozott, de néhány önköltséges hallgatót is
oktatunk. A képzés a jogi képzési területbe sorolt,
karunk a szakgazda, de a tárgy interdiszciplináris jellegére tekintettel több tárgy oktatásában közreműködnek tárgyfelelősként és oktatóként az ELTE Társadalomtudományi Karának, valamint Pedagógiai és
Pszichológiai Karának az oktatói, illetve az Országos
Kriminológiai Intézet kutatói is. 2013-ban indítottuk
el a szintén karunk által alapított 2 szemeszteres
európai és nemzetközi üzleti jog (European and International Business Law) második (mesterképzésre
épülő) mesterképzésünket angol nyelven, részidejű
képzési formában. A képzés nagy érdeklődést váltott
ki a hazai és a közép-európai üzleti jogi szférában,
a jelentkezők száma meghaladja a területre biztosított kapacitást. A képzés az első lépcsője annak
a törekvésünknek, hogy a közép-európai régióban
számottevő szerepet töltsünk be az alapképzésekre
ráépülő mesterképzések területén. 2 szemeszteres
európai emberi jogi mesterjogász (European Human
Rights L.LM) szakirányú továbbképzést is indítunk
2016 szeptemberétől angol nyelven. 2006-ban indult
el a 6 szemeszteres igazságügyi igazgatási alapképzésünk. A képzést szakirányok nélkül folytatjuk.

Fő kutatási irányok
Az Állam- és Jogtudományi Kar meghatározó szerepet tölt be az állam- és jogtudományi kutatások
terén, a karon folyó kutatások valamennyi jogtudományi területre kiterjednek. A jogrendszer átalakulásával, az elmúlt két évtized intézményi és normatív változásaival összefüggő kutatások felölelik a
rendszerváltást megelőző korszak továbbélő hatásainak vizsgálatát, a jelen viszonyainak elemzését,
valamint a közeljövő tendenciáinak és gyakorlati
feladatainak, különösen az európai jogharmonizációval kapcsolatos teendőknek a feltárását. A karon
országosan kiemelkedő a tudományos minősítéssel rendelkező oktatók száma és publikációs tevékenysége. A tanszékek, a különböző tudományos
műhelyek és az egyes oktatók rendszeresen részt
vesznek kutatási pályázatokban, s ezek eredményeként az oktatásban is használható publikációk
születnek. Az ELTE universitas jellegéből fakadóan
egyre inkább ösztönözni kívánjuk azokat a kutatásokat, amelyek más karokkal, tudományterületekkel együtt a határterületi problémákat, interdisz-

ciplináris megközelítéseket helyezik előtérbe. Az ELTE
Intézményfejlesztési Tervében is megfogalmazódott,
hogy kari tudományos kapacitásokkal támogatjuk a
más kari kutatások jogi-etikai kérdéseinek tudományos elemzését, kutatását. Az egyetemen folyó kutatások jellemzője, hogy összhangot kell teremteni
oktatás és kutatás között. Az oktatás tartalmilag is
befolyásolja a kutatási irányokat, s ezzel közvetetten
a felhasználói oldal igényeit fogalmazza meg a tudományos kutatások felé. A jogrendszer átalakulása nemcsak kodifikációs igényeket támaszt, hanem
nélkülözhetetlenné teszi a jogrendszer meghatározó
elemeinek a társadalmi-gazdasági folyamatokra reagáló folyamatos felülvizsgálatát. A kutatások alapvető iránya e folyamatok elemzése és szintetizálása,
a jogrendszerre gyakorolt hatás és kölcsönhatás
feltárása, az európai normákkal való kapcsolat hazai jogi szempontú kimunkálása. Az alapkutatások,
illetve az európai uniós kihívásokkal összefüggő jogi
kérdések dominanciája hosszabb távon érvényesül a
kari kutatásokban.
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Oktatási profil

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

Külön említést érdemelnek a külföldi egyetemekkel
közösen működetett, idegen nyelven folyó részképzéseink, így az Université Panthéon Assas Paris II
Master 1 és a Georg-August Universität LL.M képzései, valamit a Suffolk University Boston LL.M képzése, amelyben számos hallgató vett részt. 2013-tól
a Boston University jogi kara által indított „Executive LL.M. in International Business Law“ képzésnek
ad otthont a kar. A Kriminológia Tanszék 2009-ben
csatlakozott az Európában egyedülálló, a kenti
egyetem koordinálta Erasmus Mundus hálózathoz, amely egy közös doktori képzést és fokozatot
nyújtó program (Doctoral Programme in Cultural
and Global Criminology). Ugyancsak több mint egy
évtizedes együttműködésünk van az amszterdami
székhelyű International Bureau of Fiscal Documentationnel, amely szervezet kutatói a jogászdoktori
képzésben vesznek részt.
A kar jelenleg 167 külföldi egyetemmel tart fenn
különböző intenzitással két- vagy többoldalú szerződéseken, együttműködési megállapodásokon
alapuló partnerkapcsolatot. Ezen együttműködések közül kiemelendő a Legal Research Network
(University of Groningen, Göttingen, Gent, Bristol,

Uppsala, Turku, Lille Nord-de-France részvételével),
melyhez karunk 2009-ben csatlakozott. A Georg-August-Universität Göttingen és az ELTE jogi kara közötti oktatási és kutatási együttműködés; az Universität Hamburg, a China University of Political Science
and Law, Beijing és a Tsinghua University, Beijing
egyetemek koordinálta Europe-China School of Law;
a Visegrad Cooperation elnevezésű együttműködés
a Katowicei és a Nagyszombati Egyetem, valamint az
ELTE részvételével. További kapcsolódási pontok: az
1985-ben alapított Coimbra Group, amelynek révén
18 vezető nyugat-európai egyetem jogi karaival állunk folyamatos kapcsolatban; a Rotterdam Network
(30 egyetem); a European Legal Practice Integrated
Studies (ELPIS) (31 egyetem); a Caen-Würzburg Network (15 egyetem).
Az együttműködések – amellett, hogy erősítik a jogi
oktatás európai és összehasonlító jellegét az oktatók
és hallgatók Európán belüli mobilitásának megkön�nyítésével –, közös konferenciák és szemináriumok
tartására biztosítanak lehetőséget, melyek tudományos hozadéka a karok oktatóinak és doktoranduszainak közös kutatási projektekben való részvétele
eredményeképpen közös publikációk megvalósulása.

Hallgatói szolgáltatások
2015. január 1-től átfogó mentálhigiénés szolgáltatásrendszer kiépítése kezdődött meg az Államés Jogtudományi Karon. Tanácsadó pszichológus
kolléga segítségével a kar fokozottan támogatja a
hallgatók pszichés jóllétét, és egyben hozzájárul az
egyetemi évek során előforduló változásokkal, kérdésekkel, akadályokkal való sikeres megküzdéshez.
Minden, a karon az aktív hallgatói státusszal rendelkező diák számára elérhető ingyenes pszichológiai tanácsadás. A tanácsadás során egy szakember egy személlyel találkozik néhány alkalommal
azzal a céllal, hogy egy hozott kérdést, témát, problémát feltárjanak és egyes kompetenciái fejlődjenek. A hallgatók jelentkezhetnek tanácsadásra
minden olyan kérdéssel, nehézséggel, élethelyzettel kapcsolatban, ami befolyásolja testi és lelki jóllétüket, természetesen biztosított a titoktartás és
az adatok bizalmas kezelése. Egyéni tanácsadáson
túl alkalomszerűen csoportos tanácsadásra is van
lehetősége a hallgatóknak. A műhelyek alkalmával
adott témákban fejleszthetik egyes készségeiket.
A tréningek tematikája a hallgatók igényeihez illeszkedik, az őket foglalkoztató kérdéseket veti fel,
többek között a konfliktuskezelés, asszertív kom-

munikáció, társas és párkapcsolatok, valamint a tanulásmódszertan, vizsgákra való felkészülés témáját
járják körbe.
A tudományos diákkörök (TDK-k) a tehetséggondozás és szakmai fejlődés egyedülálló, nyitott műhelyei,
melyekhez a hallgatók bármikor, bármennyi időre
szabadon csatlakozhatnak. A diákkörök a hallgatók
és oktatók közös szakmai munkáján alapulnak, és a
különböző tanszékek mellett működnek. Tevékenységük fő célja, hogy lehetőséget biztosítsanak a jog- illetve a politikatudomány egyes szűkebb területeinek
mélyebb megismerésére és a kötelező tananyagon
túli, alaposabb ismeretek megszerzésére, segítve ezzel is a hallgatók szakmai fejlődését. A TDK-k rendszerint hetente, kéthetente szervezik üléseiket. Ezek
jellege rendkívül sokszínű: egy-egy speciális témával
foglalkozó szakembert fogadnak előadással egybekötött beszélgetésre; a hallgatók megvitatják egymás évfolyam- és egyéb dolgozatait és segítséget
nyújtanak ezek megírásában, szakirodalom gyűjtésében; intézménylátogatásokat és kirándulásokat
szerveznek, konferenciákon vesznek részt, szakmai
versenyeket szerveznek stb.
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A Kar története
A nagyszombati egyetem 1667-ben egészült ki jogi
karral, Lósy Imre és Lippay György érsekek végintézkedése révén. 1872-ig, a kolozsvári egyetem felállításáig egyedül e karon folyt hazánkban egyetemi
színvonalú jogi képzés.
A karnak több mint száz éven át csak négy-öt professzora volt. Az 1777-ben Budára, majd 1783-ban
Pestre költözött karon a tantárgyak és a tanszékek
száma egyre dinamikusabban növekedett, a diákok
létszáma pedig hatványozott mértékben. Az 1870es évektől kezdődően az igazságszolgáltatási pályákhoz megkövetelték a jogi doktorátust, emiatt
az a jogi végzettséget jelző címmé fokozódott le. E
kedvezőtlen folyamatot ellensúlyozták az 1885-től
kezdve alapított szemináriumok, amelyek egy-egy
tanszékhez kapcsolódó tudományos műhelyt és
könyvtárat jelentettek, ahol a professzorok az érdeklődő diákokat bevezették tudományos munkába.
A XIX. század derekától a karon már európai színvonalú képzés folyt, amelyet Frank Ignác és Wenzel
Gusztáv, később pedig Balogh Jenő, Concha Győző, Fayer László, Grosschmid Béni, Plósz Sándor,
Szászy-Schwarz Gusztáv, Vécsey Tamás és mások
neve fémjelzett. Hosszú évtizedeken át a kar taná-

rainak többsége az MTA tagja, a hazai jogász akadémikusok többsége pedig karunk professzora volt.
A karon a két világháború között is magas színvonalon
folyt az oktatás és a kutatás, elegendő e tekintetben
pl. Eckhart Ferenc, Gajzágó László, Magyary Zoltán,
Marton Géza, Moór Gyula, Navratil Ákos, Nizsalovszky Endre vagy Szladits Károly munkásságára utalni.
1948-tól kezdve az egyetem „szocialista átalakítása“
súlyos károkat okozott ugyan, a reformok azonban
sok tekintetben modernizációt is jelentettek (pl. a
tanszéki struktúra átalakítása, a kötelező szemináriumok bevezetése, a tudományos diákkörök alapítása),
másrészt a régi világban magas színvonalon kiképzett jogászok (pl. Beck Salamon, Világhy Miklós, Eörsi
Gyula) katedrára kerülése az egy ideig még működő
régi professzorokkal (pl. Eckhart, Marton, Nizsalovszky) együtt legalábbis részlegesen biztosította a színvonal fenntartását.
A rendszerváltozást követően a kar gyorsan és sikeresen újította meg a képzés tartalmát, emellett több új
szakot és idegen nyelvű képzéseket is indított. A hagyományosan széles körű nemzetközi kapcsolatokkal
rendelkező kar szilárdan őrzi vezető helyét a hazai
jogi karok rangsorában.
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EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

Bárczi Gusztáv
Gyógypedagógiai Kar
Cím
—
1097 Budapest, Ecseri út 3.
Telefon
—
36-1-358-5500
E-mail
—
bggyk@barczi.elte.hu
Honlap
—
www.barczi.elte.hu
Facebook
—
https://www.facebook.com/B%C3%A1rczi-Guszt%C3%A1v-Gy%C3%B3gypedag%C3%B3giai-Kar-131463820252809/?fref=ts

A Kar legfrissebb hírei:
—
https://www.elte.hu/karok/bggyk?m=71
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A Kar vezetése

Stratégiai és szakmapolitikai ügyekért felelős dékánhelyettes
—

Cím: 1097 Budapest, Ecseri út 3.
Telefon: 36-1-358-5543
E-mail: strategia@barczi.elte.hu

Dékán

Oktatási ügyekért felelős dékánhelyettes

—

—
dr. Zászkaliczky Péter, tanszékvezető, főiskolai tanár

dr. Márkus Eszter, főiskolai docens

Cím: 1097 Budapest, Ecseri út 3.

Cím: 1097 Budapest, Ecseri út 3.

Telefon: 36-1-358-5507

Telefon: 36-1-358-5531

E-mail: dekan@barczi.elte.hu

E-mail: oktatas@barczi.elte.hu

Tanulmányi és oktatási ügyek dékánhelyettese

Gyakorlati és képzésfejlesztési ügyekért felelős dékánhelyettes

—

—
dr. Stefanik Krisztina, adjunktus

dr. habil. Papp Gabriella, főiskolai tanár

Cím: 1097 Budapest, Ecseri út 3.

Cím: 1097 Budapest, Ecseri út 3

Telefon: 36-1-358-5530

Telefon: 36-1-358-5518

E-mail: tudomany@barczi.elte.hu

E-mail: gyakorlat@barczi.elte.hu
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dr. Perlusz Andrea, tanszékvezető, főiskolai tanár

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

A gyógypedagógia alapképzési (BA) szak érettségire épülő, nyolc féléves képzés, nappali vagy
levelező tagozaton egyaránt hozzáférhető. Hallgatóink az általános gyógypedagógiai és határtudományi
(humánbiológiai,
pedagógiai,
pszichológiai, művészeti) alapozást követően a
3. félévtől egy vagy két szakirányon folytathatják tanulmányaikat. Az alapképzésben végzett
gyógypedagógusaink a köznevelés intézményei
mellett az egészségügy, a gyermekvédelem, a
szociális ellátórendszer, a civil szervezetek és az
igazságügy egyes intézményeiben kezdik meg
szakmai karrierjüket.
A gyógypedagógia mesterképzési (MA) szakra
bármely szakirányon szerzett gyógypedagógia
szakos alapdiplomával, vagy korábban bármely
gyógypedagógiai szakon, szakterületen, szakágon szerzett főiskolai szintű gyógypedagógiai
tanári, gyógypedagógusi oklevéllel lehet jelentkezni. A képzés nappali és levelező tagozaton
egyaránt hozzáférhető, a képzési idő három félév. A képzési program elvégzésével hallgatóink a
hazai szakterület mellett nemzetközi terepeken is
versenyképessé válnak.

Továbbképzés keretében,
•

alap- illetve mesterképzésre épülő oklevelet adó 2-4
féléves szakirányú továbbképzéseket,

•

akkreditált pedagógus-továbbképzéseket, valamint

•

szociális, egészségügyi, foglalkoztatáspolitikai,
illetve az igazságszolgáltatás területein dolgozó

szakemberek részére egyéb továbbképzéseket
kínálunk az érdeklődőknek. A gyógypedagógia mint
alapképzési szak valamennyi szakiránya szakirányú továbbképzési formában is hozzáférhető gyógypedagógusok részére. Az ismeretek frissítésén és bővítésén túl
a munkaerőpiac által követelt kompetenciák fejlesztésére is hangsúlyt helyezünk. Valamennyi képzésünkre
jellemző, hogy jól használható, gyakorlati jellegű tudásanyagot biztosít.
A tudományos kutatói pálya iránt érdeklődők számára
nyújt további tanulási lehetőséget a Gyógypedagógia
Doktori program, amely az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Doktori Iskoláján belül
működik. A jelöltek a fogyatékos személyekkel kapcsolatos integrációs, rehabilitációs, gyógypedagógia-elméleti, fogyatékosságtudományi témákat kutatnak.
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Fő kutatási irányok
A Kar kutatói, fejlesztői tevékenysége leképezi a
gyógypedagógia mint diszciplínákat összefűző tudományterület sokszínűségét. A kutatások három
nagy kutatási paradigma mentén, gyakran azok ötvözeteként épülnek fel:
(1) természettudományos / naturalista pszichológia,
gyógypedagógia, beleértve annak egyes tágabb
idegtudományi, még tágabb biológiai, és esetenként egyes tudománymetodológiai és tudományfilozófiai vonatkozásait.
(2) Humán tudományos, elsősorban antropológiai
és filozófiai alapok és elemzési módszerek; a társadalomtudományi megközelítések konceptuális-teoretikus alapjai, az alapvető kvantitatív és kvalitatív
társadalomtudományi módszerek.
(3) Kritikai fogyatékosságtudományi alapok és
módszerek.
A Karon az alábbi tudományos műhelyek működnek:
•

Atipikus fejlődés műhely
(vezető: Dr. Győri Miklós egyetemi docens),

•

Fogyatékosságtudományi doktori műhely
(vezető: Dr. Könczei György egyetemi tanár),

•

Kognitív és nyelvi fejlődés műhely
(vezető: Dr. Marton Klára tudományos főmunkatárs),

•

Fogyatékos emberek társadalmi integrációja műhely
(vezető: Dr. Zászkaliczky Péter főiskolai tanár),

•

Támogató technológia és tekintetkövetéses műhely
(vezető: Dr. Győri Miklós egyetemi docens),

•

TANAKodó közösségi műhely
(vezető: Dr. Mesterházi Zsuzsa professor emeritus)

•

Tanszékközi autizmus műhely
(vezető: Dr. Stefanik Krisztina adjunktus).
A 2013–14-ben lezajlott stratégiaalkotás, illetve az
ehhez kapcsolódó kari szervezeti átalakítás egyik kiemelt célja éppen a karon belüli kutatási együttműködések előmozdítása volt, prioritásként kezelve a
karon átívelő, katalizátor-projektek elindítását. Mindemellett jelentős K+F együttműködések alakultak ki az
ELTE más karaival: elsősorban az Informatikai Karral,
a Pedagógiai Pszichológiai Karral, a Társadalomtudományi Karral és a Tanító- és Óvóképző Karral. A gyógypedagógia gyakorlatközeli tudomány, így a Bárczi
K+F tevékenységének eredményessége nem értékelhető kizárólag a tudományos eredményesség klasszikus „mértékegységeivel”. A Kar kiemelt célja a szoros
együttműködés minden olyan szakmai és érdekvédelmi szervezettel, intézménnyel, amely a gyógypedagógia bármely területéhez, célcsoportjához kapcsolódik.
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Nemzetközi kapcsolatok
A Bárczi mint az Európai Felsőoktatási Térség aktív szereplője számos gyógypedagógiai és fogyatékosságügyi területen zajló nemzetközi kutatás-fejlesztési és innovációs program tagja: legyen szó
hallgatói vagy oktatói mobilitási lehetőségekről, jó
nevű külföldi intézményekkel közös képzések kialakításáról, saját idegen nyelvű képzési repertoárunk
bővítéséről vagy a fogyatékos emberek társadalmi
részvételét támogató kutatási folyamatokról. A Kar
bilaterális egyezményei az Erasmus kapcsolatokhoz köthetőek.
A kar kiterjedt nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik, jelenleg közel 50 nemzetközi partnerrel
állunk rendszeres kapcsolatban, nem számítva a

már említett Erasmus együttműködéseket. Ezek jelentős része korábbi kooperáció talaján kialakult,
aktív kapcsolat, amelyekre építve további nemzetközi projektek kezdődhetnek. Oktatóink, kutatóink
19 rangos nemzetközi szervezetben, bizottságban
vállaltak/vállalnak szerepet. Néhány példa: American Psychological Association (Dr. Marton Klára);
European Federation on Research in Rehabilitation
(Dr. Kullmann Lajos); Deutsche Gesellschaft für Erziehzungswissenschaft (Dr. Zászkaliczky Péter); International Society for Autism Research (Dr. Győri Miklós);
International Cluttering Association (Dr. Lajos Péter);
Council of Europe Committee on the rights of people
with disabilities (Dr. Stefanik Krisztina).

A speciális szükségletű hallgatóinknak szóló szolgáltatásokat az Egyetem Fogyatékosügyi Központja, valamint a karon dolgozó fogyatékosügyi koordinátor, illetve a hallgatók és a HÖK biztosítják és
szervezik. A diákok szükségleteihez és igényeihez
igazodva a szolgáltatások közé tartozik többek között a személyi segítői, illetve jegyzetelői szolgálat
biztosítása, akadálymentes számítógépes munkaállomás elérhetővé tétele a könyvtárban, eszközök
kölcsönzése és a személyes tanácsadás is.
A hallgatóknak lehetőségük van a folyosókon
felszerelt pultoknál számítógépeket, internetet
használni, illetve wifi is elérhető az épületben. A
kismamák és babáik számára nyújt elvonulási lehetőséget a baba-mama szoba. A hallgatók az
ELTE Damjanich utcai kollégiumában pályázhatnak elhelyezésre, ahol az alapszolgáltatások mellett internet-hozzáférés is biztosított.
A hallgatók ügyeit a tanulmányi osztályon személyre szabottan kezeljük. Mentorrendszerünk az
Exchange Student Network része. Feladatunk az

Erasmus ösztöndíjjal érkező tanulók segítése, amellett, hogy szállással, utazással és az Egyetemmel
kapcsolatos információkkal látjuk el őket, támogatjuk beilleszkedésüket is az új környezetbe: így kulturális és ismerkedésre lehetőséget adó rendezvényeket szervezünk, ahol a nyelvgyakorlás mellett új
kapcsolatokat építhetnek a hallgatók.
A Karon és jogelődjén a mai tudományos diákköri munkának régi hagyományai vannak. Először az
1963-ban rendezett IV. OTDK pedagógiai szekciójában adtak elő a főiskola hallgatói. Azóta minden
OTDK-n szerepeltek hallgatóink, valamint 1998-2004
között három nemzetközi intézményközi TDK konferenciát szervezett a kar „Speciális nevelési szükségletek” címmel. A publikációk tudományági sokszínűsége és az OTDK-n több szekcióban való megjelenés
a gyógypedagógia multidiszciplinaritását tükrözik.
Az elmúlt két évben a házi konferenciákon országos
nevezési jogot szerzett hallgatók munkáit nyomtatott, illetve elektronikus kötetben jelentettük meg.
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A Kar története
A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar jogelődjének tekintett főiskolát 1900-ban alapították.
1906-tól Gyógypedagógiai Tanítóképző, 1922-től
Gyógypedagógiai Tanárképző, majd 1928-tól Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola elnevezéssel
működött az előbb egységes, majd később szakirányos gyógypedagógus képzést nyújtó intézmény.
1928-tól kezdődően a képzési idő az érettségire
épülve négy évre emelkedett, és az intézmény 1932től már főiskolai diplomát adott ki az itt végzettek
számára. A főiskola 2000. január 1-jétől az Eötvös
Loránd Tudományegyetem főiskolai karaként működött tovább, majd 2009 óta egyetemi karként –
az országban egyedülálló módon – folytat széles
palettájú gyógypedagógus-képzést.
A Bárczi ma nemcsak az egyetlen olyan felsőoktatási intézmény, amely mind a nyolc fogyatékossági területre képez szakembereket – autizmus spektrum
pedagógiája szakiránya BA-szinten egyedülálló Európában –, hanem egyben a gyógypedagógia meghatározó hazai kutatóhelye, tudományos műhelye
is. A Kar a változásokban rejlő pozitív lehetőségek
megvalósítása érdekében aktív kapcsolatot tart
fenn a magyarországi gyógypedagógus-képzésben
részt vevő felsőoktatási intézményekkel. Folyama-

tosan alakítja az együttműködések tartalmi és szervezeti kultúráját azzal a célkitűzéssel, hogy szinergiát
biztosítson a képzőhelyek kapcsolati rendszereiben.
Az Európai Felsőoktatási Térhez való csatlakozás
miatt különösen fontos feladat a célzott kapcsolattartás az európai, gyógypedagógus-képzést folytató
felsőoktatási intézményekkel és a kapcsolatok fejlesztése, amely egyben az egyik további mozgatórugója a Karon zajló tantervfejlesztési folyamatnak.
A 2012-ben alakult Gyógypedagógiai Továbbképző Központunk, a fogyatékossággal élő személyek
szükségleteit, az erre épülő tágabb értelemben vett
szakmai igényeket, valamint a munkaerőpiaci folyamatokat szem előtt tartva, alakítja továbbképzési
portfólióját, hogy a Kar stratégiai céljaihoz illeszkedő
széleskörű és színvonalas továbbképzési kínálattal
álljon az érdeklődők rendelkezésére.
Korábbi tudós tanárok
dr. Ranschburg Pál, dr. Szondi Lipót, Dr. Tóth Zoltán,
Dr. Bárczi Gusztáv, Illyésné dr. Kozmutza Flóra,
Dr. Göllesz Viktor, Gordosné dr. Szabó Anna,
Dr. Pálhegyi Ferenc, Mérei Vera, Montágh Imre
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Bölcsészettudományi
Kar
Cím
—
1088 Budapest, Múzeum krt. 4.
Telefon
—
36-1-411-6500
E-mail
—
dh@btk.elte.hu
Honlap
—
www.btk.elte.hu
Facebook
—
https://www.facebook.com/elte.btk.5/
A Kar legfrissebb hírei:
—
https://www.elte.hu/karok/btk?m=72
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Dékán

Oktatási és tanulmányi ügyek dékánhelyettese

—

—
Dr. Borhy László, akadémikus, intézetigazgató

Dr. Horváth Krisztina, habilitált egyetemi docens, tanszékvezető

Cím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A

Cím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A, I. em. 131.

Telefon: 36-1-485-5251

Telefon: 36-1-485-5200/5912

E-mail: dekan@btk.elte.hu

E-mail:oktdh@btk.elte.hu

Nemzetközi ügyek dékánhelyettese

Általános ügyek dékánhelyettese

—

—

Dr. Hamar Imre, egyetemi tanár, intézetigazgató

Dr. Borsodi Csaba, habilitált egyetemi docens, intézetigazgató

Cím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A, I. em. 132.

Cím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A, I. em. 136.

Telefon: 36-1-485-5200/5032

Telefon: 36-1-485-5200 /5405

E-mail: nemzdh@btk.elte.hu

E-mail: altdh@btk.elte.hu

Brazil kapcsolatokért felelős rektori megbízott

Tudományos és kutatásszervezési ügyek dékánhelyettese

—

—
Dr. Pál Ferenc, egyetemi tanár

Dr. Boros Gábor, egyetemi tanár

Cím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/C fszt. 155

Cím:1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A, I. em. 134.

Telefon:36-1-485-5200/2865

Telefon:36-1485-5200/5913

E-mail:pal.ferenc@btk.elte.hu

E-mail: tuddh@btk.elte.hu
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A Kar vezetése

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

Oktatási profil
hozzáférhető képzések és az élvonalbeli külföldi felsőoktatási intézményekkel kialakított közös képzések kínálata.
Korszerű kutatóegyetemi karként igyekszünk Karunkra csábítani a legtehetségesebb, leginkább
motivált fiatalokat az országhatárokon belülről és
túlról. Értékalapú, ésszerű és hatékony kapcsolatot
kívánunk kialakítani a szűkebb és a tágabb régióval,
Közép-Kelet-Európával és Európa, valamint a világ
minden olyan kultúrájával, amelyekkel intézeteink,
tanszékeink révén kapcsolatban állunk. Ösztönözzük
a két- és többoldalú nemzetközi oktatási és kutatási
együttműködéseket a régió és a világ vezető felsőoktatási és kutatási intézményeivel. A közép-európai
régió egyik vezető központjává kívánunk válni a bölcsészettudományi területen belül.

Fő kutatási irányok
Mint a magyar felsőoktatás elsőszámú bölcsészettudományi kara és a tudományos kutatás egyik fellegvára, kitűzött célunk kiemelt módon támogatni
az intézeteinkben folyó tudományos műhelyek
munkáját, a legkülönbözőbb szakterületeken folyó
elmélyült kutatásokat.
A Karon folyó kutatások a bölcsészettudományok
egészét érintik. A nagy tekintélyű hungarológiai
szakok folyamatosan újulnak meg a friss diszciplínák kutatásának – és természetesen oktatásának
– köszönhetően. Az úgynevezett alkalmazott művelődéstudományok, a szociolingvisztika, a neurolingvisztika, az információs könyvtártudomány,
valamint egyéb feldolgozási/kezelési ismeretek, a
médiakutatás, a humán- és kulturális menedzsment, a kulturális örökség kutatása, a fordítás- és
tolmácsolási elmélet stb. a szemünk előtt szabják
át a hagyományos diszciplináris kereteket.
A klasszikusan honi tájékozódású filológia elhanyagolhatatlan feladata a történelmi múltunk során
a Kárpát-medencében élt/élő kultúrák kutatása

és oktatásba való integrálása. Ebben a tekintetben
a kari hagyományokat folytatva és az európai folyamatok nyitásának (regionalizmus) köszönhetően
virágzó és egyre intenzívebb együttműködési háló
alakult ki a határokon túli területek történeti, nyelvészeti, néprajzi, irodalmi kutatásában. Az elmúlt évtizedben zajló alapkutatások, tudós tanáraink komoly
külföldi tapasztalatai és sikerei alapján olyan, eddig
nem oktatott regionális kultúrák tanítása jelent meg
az oktatásban, mint az ausztrál, galego, indokínai, ír,
kanadai, katalán, koreai, ukrán. Az ún. „kis szakok” a
hazai bölcsészképzés egyedi színfoltját, és egyben a
magyarországi és a nemzetközi tudományosság igen
elismert és értékes kutatói műhelyeit jelentik.
A Karon több (kutató)központ működik, amelyeknek
stratégiai céljai, hogy hozzájáruljanak a Kar és az
ELTE tudományegyetemi jellégének fenntartásához
és megerősítéséhez. A Kar célja a különböző központok létrehozásával az, hogy a már meglévő – főképpen tudományos – erőforrásoknak szervezett keretek között adjon nagyobb kibontakozási lehetőséget.
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Az ELTE 1635-ben, Pázmány Péter, Esztergom bíboros érseke által alapított Bölcsészettudományi
Kara – mint Magyarország legrégebbi folyamatosan működő egyetemi kara – a XXI. században is
őrzi és ápolja nemes hagyományait, több évszázados tapasztalatait ötvözi a modern kor tudásával,
vívmányaival. Célja, hogy kinevelje Magyarország
véleményformáló értelmiségének színe-javát, kutatói, oktatói és hallgatói révén pedig Magyarország hírét vigye a világba. Sikerünk és kimagasló
teljesítményünk egyik legfontosabb záloga: oktatóink és hallgatóink kölcsönös megbecsülésen és
tiszteleten alapuló kapcsolata.
Fontos célkitűzésünk, hogy Karunk képzési szerkezetében kiemelt szerepet kapjon a magas színvonalú mester- és doktori képzés, bővüljön az inter- és
multidiszciplináris programok, az idegen nyelven is

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

A Kar 26 európai ország 118 egyetemével, 6 északilletve dél-amerikai ország 9 egyetemével, 7 ázsiai
ország 17 egyetemével és a közel-keleti országok
3 egyetemével tart fenn olyan intézményi kapcsolatokat, amelyek a további fejlődés lehetőségét hordozzák magukban. A Kar oktatói 25 ország
több mint száz egyetemének oktatóival állnak személyes munka- vagy konzultációs kapcsolatban,
többen közülük elismert nemzetközi tudományos
folyóiratok szerkesztőségének tagjai. A Kar diákjai
pedig az Erasmus és egyéb szerződések révén több
mint másfélszáz európai egyetem kínálatából válogathatnak.
Az Európai Union belül, a bolognai rendszer általánossá válásával egy időben megkezdődött a közös
egyetemi képzések kialakítása. A BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézete és a Romanisztikai Intézet Olasz Tanszéke a Firenzei Egyetem
Magyar Tanszékével alakított ki BA és MA szinten
közös képzést. Az Irodalomtudományi Doktori Iskola csatlakozott a Bolognai Egyetem által kezdeményezett DESE (Doctorat d’Etudes Superieures
Europeennes – Les Litteratures de l’Europe Unie)
elnevezésű doktori képzéshez, amelyben a Bolognai

Egyetemen kívül a Krakkói, az Elzászi, a Babeş-Bolyai, a Thesszaloniki, a Blaise Pascal, a Hildeshelmi
és a Moszkvai Állami Egyetem doktori programjai
vesznek részt. Karunk Történeti Intézete a szervezője és koordinálója a „Territoires europeens (civilization, nation, region, ville) identite et developpement”,
az Erasmus Mundus Action 1. keretében létrehozott
francia nyelvű programnak.
A nemzetközi nyitottságot az is példázza, hogy a Múzeum körúti Campus területén helyet kapott több
olyan kulturális intézet is, amelyek nemcsak az egyetemi hallgatókkal ismertetnek meg, hanem szélesebb körben is népszerűsítenek egy-egy nyelvet és
kultúrát; így a Francia Egyetemközi Központ után
megnyílt a portugál Camões Intézet – Budapesti Portugál Nyelvi Központ, és 2006 óta nagy sikerrel végzi
munkáját a Konfuciusz Intézet.
A BTK közelmúltban kialakított innovatív nemzetközi
fejlesztési stratégiája, a külföldi hallgatóknak kínált
idegen nyelvű BA és MA reguláris, PhD és rövidtávú
képzések beindítása és a külföldi hallgatók tanulmányi ügyeinek intézésére kialakított Nemzetközi Kapcsolatok Irodájának működése a Kar nemzetközi jellegének élénkítését szolgálta.

Hallgatói szolgáltatások
A Kar kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a hallgatók, az oktatók és az egyetem dolgozói körében
egyaránt megvalósuljanak az esélyegyenlőség
feltételei. A Karon az Esélyegyenlőségi Bizottság,
a Hallgatói Önkormányzat esélyegyenlőségi referense, az ELTE Kortárs Segítő Csoport önkéntes
segítői, továbbá a Fogyatékosügyi Központ munkatársai foglalkoznak esélyegyenlőséget célzó
tevékenységgel. A hallgatóknak az egyetemi életben való egyenlő esélyű részvételét elősegítendő
létrehoztunk egy speciális eszközökkel felszerelt
„Esélyegyenlőségi szobát”, ahol megfelelő programokkal ellátott számítógépek, fénymásoló, szkennerek, kölcsönözhető diktafonok, Braille-nyomtató, domborító gép és egyéb eszközök segítik a
speciális igenyű hallgatók munkáját. A kisgyermekes hallgatók egyetemi létét könnyíti meg az A
épületben található babaszoba, ahol kulturált körülmények között foglalkozhatnak gyermekeikkel.
A BTK könyvtári hálózata 1,2 millió dokumentumegységet őriz, amely nemcsak hazai, hanem
nemzetközi viszonylatban is ritkaság: ez kizárólag

a legpatinásabb egyetemi karok privilégiuma. Impozáns különgyűjteményei, egykori professzorainak,
neves tudósainak hagyatékai, magánkönyvtárai,
muzeális állományai (unikális, világviszonylatban is
egyedi ősnyomtatványok, továbbá kéziratok, jegyzőkönyvek), saját időszaki kiadványai (tudományos
folyóiratok, almanachok), doktori disszertációi, nem
hagyományos dokumentumai (pl. kották, fotók) a
magyar kulturális örökség vitathatatlan kincsei:
több gyűjteménye országos szakkönyvtárként is
funkcionál. A hagyományos könyvtári szolgáltatások mellett a jelentősebb bölcsészet- és társadalomtudományi adatbázisok (JSTOR, ERIC) is hatékonyan segítik a fakultáson folyó oktatást-kutatást.
Intézményünkben a bölcsészettudományok legtehetségesebb, legkiválóbb hallgatói tanulnak. Karunkon a legrégibb és legnemesebb hagyományokhoz
tartozik a tehetségek gondozása. A tehetséggondozás hagyományos szinterei: a szakkollégiumok, a
Tudományos Diákkörök (TDK), a tutorálás és a honorácior képzés.

17

2016 / 2017

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ

Nemzetközi kapcsolatok

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

A Bölcsészettudományi Kar az ELTE legrégebbi fakultása. Az egyetem alapításakor, 1635. november
13-án kezdte meg oktatómunkáját, a XVII. századi, néhány éves háborús kényszerszünetet kivéve
folyamatosan működik. A Nagyszombati Egyetem
Bölcsészeti Karán a jezsuita egyetemeken szokásos
módon folyt a három éves oktatás. A Karon tudományos fokozatokat, baccalaureusi, magisteri és
doktori címet lehetett szerezni. A Kar 1777-ben az
Egyetemmel együtt Nagyszombatról a budai királyi
palotába költözött, majd 1784-ben Pestre települt. A
XVIII-XIX. század fordulóján a Kar tanulmányi ideje
bécsi mintára többször változott, és előkészítő jellege is megmaradt, ami akadálya volt a fakultás teljes
egyenjogúságának. 1848-ban a forradalom és szabadságharc alatt Eötvös József miniszter vezetésével megkezdődött az egyetemi reform kidolgozása,
amelynek végrehajtása a neoabszolutizmusra maradt. A Kar hallgatói létszáma kezdetben igen alacsony volt, az 1860-as évektől kezdve meredeken
emelkedett, a második világháborúig nem haladta
meg az 1500-2000 főt.
A Kar elhelyezése a dualizmus fejlesztései ellenére is
mostoha volt, csak 1911-ben kapta meg a Műegyetem korábbi, Múzeum körúti épületét (Múzeum krt.
6-8). A Bölcsészettudományi Kar szervezete a XIX.
században és a XX. század első felében nem változott. Az 1945 utáni politikai változások a Kart sem
kímélték, az első jelentős változás 1949-ben következett be, kiváltak a Kar keretéből a természettudományos tanszékek, és önálló lett a Természettudományi Kar. Az 1950-es évek első felében a szovjet
modell másolása rendkívül sok változást hozott:
többször átalakították az oktatás időtartamát,
négy, majd újra öt év volt az egyszakos és kétszakos
képzés. 1953-ban szovjet mintára a Kar két részre,
Történettudományi Karra, valamint Nyelv- és Iro-

dalomtudományi Karra vált szét. A két bölcsészkar
hallgatói és oktatói igen jelentős szerepet vállaltak az
1956-os forradalom előkészítésében, és tevékenyen
részt vállaltak harcokban is. A két Kar 1956 decemberében döntött az újraegyesülésről, ezt a kormány
1957-ben jóváhagyta.
A Kar elhelyezési gondjait 1953-ban a kormány úgy
oldotta meg, hogy a Piarista Rendtől elvett pesti épületbe költöztették, és közel fél évszázadig ez volt központi épülete. A rendszerváltozás időszakában Karunk a képzés korszerűsítésének élvonalába került, új
szervezeti formákat, új képzési struktúrát alakított ki.
A rendszerváltozás után a Kar megkapta a volt Politikai Főiskola Ajtósi Dürer sori telephelyét, ez adott
otthont a Germanisztikai Intézetnek, az Angol-Amerikai Intézetnek, valamint a Pedagógiai Intézetnek.
Az 1990-es évek közepétől a Kar megkezdte visszaköltözését a Múzeum körútra, ahonnan a Természettudományi Kar az újonnan felépített Lágymányosi
Campusra költözött. Így 2001-től 2007-ig a Kar immár
korszerűsített intézeti felépítéssel két nagy telephelyen működött, az Ajtósi Dürer soron és a Trefort-kertben. 2003-ban az Egyetemi Tanács döntése értelmében a Karból kivált a Pedagógiai és Pszichológiai
Intézet, és egy új kar, a Pedagógiai és Pszichológiai
Kar része lett. Ugyancsak kivált a Karból a Szociológiai Intézet, a Politikatudományi és a Kulturális Antropológiai Tanszék, amelyekből létrejött a Társadalomtudományi Kar. A Bölcsészettudományi Kar része lett
a volt Tanárképző Főiskolai Kar több tanszéke és új
képzésként a zenei képzés.
2007-ben fejeződött be a Trefort-kert rekonstrukciójának újabb fejezete, és a Kar elhagyta Ajtósi Dürer
sori épületeit. A Trefort-kerti Campus a teljes Kart
befogadta, ma az összes tanszékünk itt működik. A
Bölcsészettudományi Kar a magyar felsőoktatás legnagyobb kara, mintegy 6000–7000 hallgatóval.
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Informatikai
Kar
Cím
—
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C
Telefon
—
+36-1/381-2139
E-mail
—
info@inf.elte.hu
Honlap
—
http://www.inf.elte.hu/
A Kar legfrissebb hírei:
—
https://www.elte.hu/karok/ik?m=73
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A Kar vezetése

Pályázati és innovációs ügyek dékánhelyettese
—

Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C
Telefon: 36-1-372-2500/8501
Fax: 36-1-381-2185
E-mail: kto@elte.hu

Dékán

Tudományos és nemzetközi kapcsolatok dékánhelyettese

—

—
Dr. Horváth Zoltán, tanszékvezető egyetemi tanár

Dr. Zentai László, egyetemi tanár

Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C

Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A

Telefon: 36-1-381-2139, 36-1-381-2140

Telefon: 36-1-372-2500/6723

E-mail: dekan@ik.elte.hu

Fax: 36-1-381-2140
E-mail: vdsciint@inf.elte.hu

Tanulmányi és oktatási ügyek dékánhelyettese

Stratégiai ügyek dékáni biztosa

—

—
Dr. Gergó Lajos, egyetemi docens

Tarcsi Ádám, tanársegéd

Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C

Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C

Telefon: 36-1-372-2517, 36-1-372-2500/8220, 8140

Tel: 36-1-372-2500/1816

Fax: 36-1-381-2140

Fax: 36-1-381-2140

E-mail: gergo@inf.elte.hu

E-mail: ade@elte.hu
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Dr. Kozsik Tamás, egyetemi docens

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

Oktatási profil
re más szakterületek képviselőivel; meghatározó módon tudnak részt venni egy cég technológiai arculatának kialakításában, fejlesztésében.
A kar valamennyi képzését indítja angol nyelven is.
Több kettős diplomás képzésünk mellett, az EIT Digital magyar csomópontjának vezetőjeként, innovációs-üzleti orientációjú európai mesterképzést működtetünk. A kar fontos feladatának tekinti a digitális
kultúra terjesztését, a legfiatalabb korosztálytól a
nem informatikus egyetemi hallgatókig.
A kar több mint 150 ipari partnerével együttműködve számos formában biztosítja hallgatóinak, hogy
egyetemi tanulmányaik részeként releváns és naprakész szakmai gyakorlati tapasztalatra tegyenek
szert. A kötelező szakmai gyakorlaton és kooperatív
képzésen túl, hallgatóinkat bevonjuk ipari kutató-fejlesztő laborjaink munkájába is. E gyakorlatorientált,
innovatív képzési forma modellje karunkon a 2011ben alapított Ericsson Szoftvertechnológiai Labor.
2016-ban az informatikus képzésünk bekerült a brit
Quacquarelli Symonds (QS) tematikus rangsorába,
hallgatóink munkaerőpiaci esélyei, karrierkilátásai
nemzetközi viszonylatban is kiválóak.

Az Informatikai Kar három képzési szinten folytat
oktatást: alapképzésben, mesterképzésben és doktori képzésben. Tudományegyetemi karként képzési rendszerünk a mester- és doktori képzésre fókuszált, ugyanakkor valós munkaerő-piaci igényekre
reflektáló, széles képzési portfólió kialakítására
törekszünk. Elsődleges célunk olyan informatikai
szakemberek képzése, akik képesek részt venni
komplex szoftverrendszerek tervezési, rendszerfejlesztési és rendszerüzemeltetési feladataiban,
vezetői, innovációs, kutató-fejlesztői munkakörben
és nemzetközi környezetben egyaránt; alkalmasak
nagyfokú kreativitást, újszerű megközelítésmódot
igénylő problémák megoldására, együttműködés-

Fő kutatási irányok
Az Informatikai Kar számítástudományi és matematikai megalapozottságú kutatásokat folytat a megbízható komplex szoftverrendszerek technológiája, nagy
mennyiségű adatok analízise, alkalmazási terület specifikus programozási nyelvek tervezése és szemantikája, adatbiztonság és szoftverbiztonság, kiberfizikai
rendszerek, autonóm járműirányítás, mesterséges intelligencia, térképtudomány és oktatási módszertan
területein. Ezen belül a következő témakörökben folynak sikeres, a feltáró jellegű alapkutatásoktól az alkalmazott kutatásokig terjedő kutatások, több területen
nemzetközileg is jegyzett színvonalon:
• Számítástudomány, nem-hagyományos számítási
modellek (biológiailag inspirált számítások, membrán- és molekuláris számítások);

• Lineáris algebra numerikus módszerei, differenciál
egyenletek kvalitatív és numerikus vizsgálata;
• Programozási nyelvek (funkcionális programozás, C++
stb.), nyelvfeldolgozó eszközök;
• Domain-specifikus nyelvek, nyelvbeágyazási technikák;
• Párhuzamos, konkurens és elosztott szoftverek;
• Szoftverek verifikációja és tesztelése;
• Számítógépes látás, képfelismerés, geometrikus modellezés, távérzékelés;
• Humán–számítógép interakció;
•Elosztott intelligens rendszerek és alkalmazásaik
neurobiológiai és kognitív modellezésben;

• Formális nyelvek és automaták, természetes nyelvfeldolgozás;

• Programozási technikák és anomália-detektálás kiberfizikai rendszerekben.

• Analitikus és algoritmikus számelmélet, gráfelmélet
és kriptográfia;

A kar kimagasló kutatási teljesítményét meghatározó
legfontosabb tényezők az Informatikai Doktori Iskola
eredményessége, a sikeres pályázati tevékenység, a
folyamatosan növekvő számú nemzetközi kutatási
együttműködés és kiterjedt ipari kutatási kapcsolatrendszer. Az elmúlt 10 évben több olyan K+F nagypályázatot és EU pályázatot (TÁMOP, KMOP, FP6, FP7,
KTIA, NTP OTKA, H2020) nyertünk el, amelyek tovább
erősítették az IK tudományos pozícióját nemzetközi
színtéren is. Az innovációs láncba kapcsolható kutatások, főként az EIT Digital keretében egy jövőbeli, a
kar körül kialakuló innovációs ökoszisztéma létrejöttét alapozzák meg.

• Adattudomány, adatbányászat, adatbázisok, Big
Data architektúrák és elemző rendszerek;
• Számítógépes hálózatok, ad-hoc, P2P és mobil hálózatok, hálózatok támadása és védelme;
• Szemantikus web technológiák, közösségi hálózatok
elemzése;
• Vállalati információs rendszerek;
• Matematikai modellezés, numerikus optimalizálás;
• Harmonikus analízis és alkalmazásai, approximáció,
interpoláció, jel-és képfeldolgozás;
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Az Informatikai Kar küldetésének tekinti az oktatás, a kutatás és az innováció összekapcsolását,
a versenyképes elméleti és gyakorlati ismeretek
közvetítését, az oktatás nemzetközi dimenzióinak kiszélesítését. Vezető szerepet játszik a hazai
programtervező informatikus és informatikatanár
képzésben, unikális szakja a térképész mesterszak,
előkészítés alatt áll a 2017-ben indítandó autonómrendszer-informatikus mesterszak.

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

Nemzetközi kapcsolatok
workshopnak és nyári iskolának adunk otthont rendszeres jelleggel. Oktatóink, kutatóink nemzetközi
konferenciák szervező és programbizottsági tagjai,
több tudományos szervezetben vesznek részt tagként, vagy töltenek be vezetői pozíciót. A kar tagja
az Informatics Europe informatikai felsőoktatási intézményeket és kutatóintézeteket tömörítő európai
szervezetnek.
Az Informatikai Kar képzési, kutatás-fejlesztési és innovációs tapasztalataira építve jött létre az Európai
Unió infokommunikációs tudományos és innovációs
közösségének budapesti központja (EIT Digital, Budapest Co-Location Centre), mely az Európai Uniós
csúcsszervezet egyetlen közép-kelet európai tagja. A
központ koordinálja az EIT Digital európai kettős diplomás mesterképzés és a doktori képzési központ hazai programjait, tevékenységi körébe tartozik továbbá start-up vállalkozások támogatása a hallgatók és
a kutatók közös fejlesztéseiben rejlő üzleti lehetőségek sikeres kibontakoztatása érdekében.

Hallgatói szolgáltatások
A tehetséggondozás hagyományos, nagy múltra
visszatekintő formáit a karon a tudományos diákköri konferenciák és a szakkollégiumok képviselik.
Az ELTE szakkollégiumai közül kettőben (Eötvös
Collegium, Bolyai Kollégium) működik informatikai
szakmai műhely. A tudományos diákköri munkát az
Informatikai Karon két szekcióban (informatika és
térképészet) szervezzük. A hallgatókat bevonjuk a
kari kutatás-fejlesztési feladatokba. Mesterszakunkon ennek szervezett (kreditet is érő) formája a laborblokk, melyet ipari partereink által megrendelt és
finanszírozott, vagy pályázati K+F+I feladatok – BSc,
MSc és PhD hallgatók, valamint oktatók, kutatók közös munkájával történő – megoldására szervezünk.
A hallgatói önkormányzat tudományos ösztöndíja
mellett a tehetséges hallgatók kari pályázati rendszer keretében is nyerhetnek tudományos ösztöndíjat a műhelyekben végzett tanulmányaik támogatására. A legkiválóbb hallgatókat a Neumann János
Tehetséggondozó Kör is várja, egyéni mentorálással,
ösztöndíjjal segítve tanulmányaikat.

A HÖK szoros együttműködésével működtetjük a
mentorrendszert. Az első évben kialakított alapszakos
hallgatói csoportokhoz oktatói és hallgatói mentorokat rendelünk, akik heti rendszerességgel, órarendbe
beosztva foglalkoznak a hallgatók tájékoztatásával,
segítésével. A kar 2014-ben felállított diáktámogatási
rendszere 2 szakképzett, a hallgatókat érő kihívásokat
szakmaspecifikus szinten ismerő diáktanácsadó pszichológus vezetésével nyújt komplex hallgatói tanácsadási szolgáltatást angol és magyar nyelven (egyéni
és csoportos tanácsadás, tanulásmódszertani tréning első éves hallgatóknak, kortárs segítő szolgálat,
közösségi programok). A hallgatói szolgáltatások hatékonyságának záloga az életvezetési tanácsadás, a
mentorrendszerben részt vevő oktatók és hallgatók,
valamint a hallgatói önkormányzat szoros együttműködése. A hallgatók munkáját többezer kötetes hagyományos és digitális könyvtár, elektronikus folyóiratokhoz való hozzáférés, nyilvános géptermek segítik.
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Az Informatikai Kar kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszerét nemzetközi pályázati tevékenysége,
kutatási projektjei, valamint oktatási cserekapcsolatai révén működteti. Kapcsolatrendszerünk
tervezése során kiemelten kezeljük a határon túli
magyar nyelvű informatikai képzést folytató felsőoktatási intézményekkel kialakított hagyományos kapcsolataink ápolását (kettős diplomás és
co-tutelle doktori képzések), illetve európai kapcsolatrendszerünk bővítését amerikai, valamint
távol-keleti partnerek bevonásával. Közép-európai regionális szerepünk fejlesztése is céljaink között szerepel, részben az EIT Digital, illetve a CEEPUS hálózat kereteiben. Törekvésünk, hogy karunk
nemzetközi láthatóságát minden rendelkezésünkre
álló eszközzel növeljük, minél nagyobb számban fogadjunk külföldi hallgatókat, oktatókat. A kar megalakulásától kezdve aktívan részt vesz az Erasmus
programban, folyamatosan bővíti partnerintézményeinek sorát. Számos nemzetközi konferenciának,
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Az egyetemünk bölcsészeti fakultásán 1635-ben indult matematikaoktatás modern kori elágazásaként, az informatika önálló diszciplináris státuszának
megszületését követően 2003-tól működik önállóan
az ELTE Informatikai Kara, amely a Természettudományi Kar informatikai oktatást folytató szervezeti
egységeiből és a Térképtudományi Tanszékből alakult ki. Az ELTE TTK-n már 1950-től képeztek matematikai módszerek ipari alkalmazására szakosodott
alkalmazott matematikusokat. 1968-ban alakult meg
a Numerikus és Gépi Matematikai Tanszék Mogyoródi József vezetésével. 1970-től a tanszéket Kátai Imre
vezette, aki 1970–77 között a TTK dékánja is volt. A
Numerikus és Gépi Matematikai Tanszék sok átszervezésen és bővítésen esett át a 70-es években, 1984ben Kátai Imre vezetésével jött létre az Informatikai
Tanszékcsoport.
A (főiskolai szintű) programozó matematikus szak
egyetemközi egyeztetések eredményeképpen egyszerre indult Budapesten, Szegeden és Debrecenben az 1972/73-as tanévben. Az 1975/76-os tanévben
beindult az egyetemi diplomát adó programtervező
matematikus képzés is, két (Numerikus és Szoftver)
szakiránnyal, mely szoftver-rendszerek tervezésére
készítette fel a hallgatókat. Az ELTE TTK 1983-ban indította el a számítástechnika tanárszakot, majd 1991ben főszakként elindult az informatika tanárképzés
is. Az 1972-től működő kétszintű képzést a bolognai
típusú képzésre történő átállás során felváltotta a
szerkezeti hasonlóságot mutató programtervező informatikus alap-és mesterszak. A Térképtudományi
Tanszék 1953-ban, Irmédi-Molnár László alapító professzor vezetésével alakult meg, a térképész képzés
1955-ben indult meg a Természettudományi Karon.
A kar első dékánja két cikluson keresztül Kozma László habilitált egyetemi docens volt. 2012 augusztusától
az IK dékánja Horváth Zoltán egyetemi tanár. A kar
alapításakor kialakított szervezeti keretek időtállónak bizonyultak, jelenleg a karon 9 tanszék működik Adattudományi és Adattechnológiai Tanszék, az
egyetem első ipari tanszéke; Algoritmusok és Alkalmazásaik Tanszék; Információs Rendszerek Tanszék;
Komputeralgebra Tanszék; Média-és Oktatásinformatika Tanszék; Numerikus Analízis Tanszék; Programozási Nyelvek és Fordítóprogramok Tanszék; Programozáselmélet és Szoftvertechnológiai Tanszék és
Térképtudományi- és Geoinformatikai Tanszék.

Benczúr András (1944-) professor emeritus, a matematikai tudomány doktora, hosszú időn keresztül az IK Információs Rendszerek Tanszék vezetője, a TTK dékánja
1997 és 2000 között. Fő szakterülete a számítástudomány, a matematikai statisztika. Az adatbázis-kezelés
területén iskolateremtő, nemzetközileg elismert kutató.
Demetrovics János (1946-) Széchenyi-díjas matematikus, informatikus, professor emeritus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Kutatási területe az
adatbázisok, a relációs adatmodellek és a többértékű
logikák. Iskolateremtő, nemzetközileg elismert kutató.
Járai Antal (1950-) professor emeritus nemzetközileg
elismert eredményeket ért el mind a matematikában,
mind az informatikai tudományokban, kiemelkedők a
Hilbert ötödik problémájával kapcsolatos eredményei,
valamint a számítógépes számelméletben végzett kutatásai.
Kátai Imre (1938-) az ELTE díszdoktora, a matematikai
tudomány doktora, a Magyar Tudományos Akadémia
rendes tagja, az ELTE TTK dékánja 1970 és 1977 között.
A Numerikus és Gépi Matematika Tanszék vezetőjeként
meghatározó szerepet játszott az ELTE-n 1972-ben beindult programozó matematikus, majd később a programtervező matematikus és a posztgraduális képzés
szakmai előkészítésében és szervezésében. A nagy hagyományokkal rendelkező magyar számelméleti iskola
egyik kiemelkedő, nemzetközileg is elismert vezetője.
Klinghammer István (1941-) az ELTE díszdoktora, a Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék volt vezetője, a TTK dékánja 1989-től 1990-ig, 2000–2006 között
az ELTE rektora, 2005–2006-ban a Magyar Rektori
Konferencia elnöke, 2012–2013 között a Magyar Akkreditációs Bizottság alelnöke, 2013–2014 között felsőoktatásért felelős államtitkár. Fő kutatási területe a tematikus kartográfia és a térképtörténet.
Schipp Ferenc (1939-) az ELTE díszdoktora, Széchenyi-díjas matematikus, a nagy hagyományokkal rendelkező magyar Fourier-sorok-, valós függvénytani iskola egyik vezető, nemzetközileg is elismert képviselője.
Szakmai munkásságának döntő része a harmonikus
analízishez, ezen belül a Walsh-Fourier sorok elméletéhez, a martingálelmélethez, ill. az ortogonális sorok és
a martingálelmélet határterületéhez és a Hardy-terekhez kapcsolódik.

Korábbi tudós tanárok
Neumann János (1903–1957) matematikus, matematikai fizikus, a számítógép-tudomány megteremtője, a halmazelmélet, a kvantummechanika,
az atomenergia és a számítógép-tervezés területének kiemelkedő kutatója. 1944-ben a pennsylvaniai
egyetemen meghatározó módon járult hozzá az első
teljesen elektronikus, digitális számítógép, az ENIAC megépítéséhez. Ma is az általa kialakított elven
működik a világ valamennyi számítógépe. Matematikai doktorátusát karunk elődjén, a Budapesti Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán szerezte.

Varga László (1931-) az ELTE díszdoktora, a matematika tudomány doktora,. 1972-ben szakmai irányítása
mellett indult meg a programozó matematikus képzés
az ELTE-n. A hazai programozáselméleti iskola egyik
nemzetközileg is elismert vezető képviselője. Szűkebb
kutatási területe az objektum elvű programozás szempontjából kulcsfontosságú típusfogalom vizsgálata, a
programok bonyolultsága és a párhuzamos programok helyessége.
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Pedagógiai és
Pszichológiai Kar
Cím
—
1075 Budapest, Kazinczy utca 23–27.(KAZY),
1064 Budapest, Izabella utca 46.(IZU),
1117 Budapest, Bogdánffy Ödön u. 10.(BOGI)
Telefon
—
36-1-461-4500
E-mail
—
dekani.hivatal@ppk.elte.hu
Honlap
—
http://www.ppk.elte.hu/
Facebook
—
https://www.facebook.com/elteppk/?fref=ts
A Kar legfrissebb hírei:
—
https://www.elte.hu/karok/ppk?m=74
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Dékán

Nemzetközi és pályázati dékánhelyettes

—

—
Prof. Dr. Demetrovics Zsolt, egyetemi tanár

Dr. Felvinczi Katalin, habilitált egyetemi docens

Cím: 1075 Budapest, Kazinczy utca 23–27.

Cím: 1075 Budapest, Kazinczy utca 23–27.

Telefon: 36-1-461-4500/3464

Telefon: 36-1-461-4500/3463

E-mail: dekan@ppk.elte.hu

E-mail: nemzdh@ppk.elte.hu

Weblap: http://www.ppk.elte.hu/oktatok-dolgozok/d-f/

Weblap: http://www.ppk.elte.hu/felvinczi-katalin/

demetrovics-zsolt/

Stratégiai és fejlesztési dékánhelyettes

Oktatási dékánhelyettes

—

—

Dr. Fábri György, habilitált egyetemi docens

Dr. Szivák Judit, habilitált egyetemi docens

Cím: 1075 Budapest, Kazinczy utca 23–27.

Cím: 1075 Budapest, Kazinczy utca 23–27.

Telefon: 461-4500/3464

Telefon: 36-1-461-4500/3867

E-mail: stratdh@ppk.elte.hu

E-mail: oktdh@ppk.elte.hu

Weblap: http://www.ppk.elte.hu/fabri-gyorgy/

Weblap: www.ppk.elte.hu/szivak-judit
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A Kar vezetése
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Oktatási profil
A Pedagógiai és Pszichológiai Kar – a hazai felsőoktatás-szervezés originális ELTE-s innovációja
– a személyiségépítő tudományok, a pszichológia,
a pedagógia, az andragógia és a sporttudomány
olvasztótégelye, a tanárképzés interdiszciplináris bázisa. A Kar számos népszerű szakot kínál: az
érdeklődőket alap-és mesterszakjainkkal, doktori
képzéssel, valamint szakirányú továbbképzésekkel
is várjuk. Alapképzési szakjaink: pszichológia, pedagógia, andragógia, rekreációszervezés és egészségfejlesztés, valamint sportszervezés. Mesterképzés keretében pszichológia, kognitív tanulmányok,

neveléstudomány, interkulturális pszichológia és
pedagógia, andragógia, valamint emberi erőforrás
tanácsadó szakon tanulhatnak a PPK-ra jelentkezők. A Kar Magyarországon az egyetlen képzőhely,
ahol önálló pszichológiai és neveléstudományi doktori iskola is működik a tudományos irányt választók
számára, míg a gyakorlat felé fordulók több mint harminc szakirányú továbbképzés közül választhatnak.
A nemzetközi párbeszéd szempontjából nagy jelentőséggel bír, hogy a Kar pszichológia szakán angol
nyelvű BA és MA képzés is folyik.

A Pszichológiai Intézet kutatásainak fókuszában az
ember mint bio-pszicho-szociális lény működésének megismerése áll, így ebben az irányultságában
természetszerűleg adódik a biológiai tudományokkal, illetve sok esetben a gazdasági-, jogi vagy műszaki tudományokkal való együttműködés. Az Intézet kilenc tanszékén belül működő kutatócsoportok
jelentős diszciplináris variabilitást mutatnak a
pszichofiziológiai, pszichogenetikai kutatásoktól
kezdődően a klinikai, addiktológiai, egészségpszichológiai és neuropszichológiai kutatásokon át a
gazdaságpszichológiai,
környezetpszichológiai,
szociálpszichológiai, politikai pszichológiai, iskolaés neveléslélektani, szervezetfejlesztési, média- és
kommunikációtudományi kutatásokig bezárólag.
A Neveléstudományi Intézet hat kutatócsoportban
folytat oktató-, kutató- és fejlesztő tevékenységet.
A pedagógiatörténeti, pedagógus- és képzéskutatás mellett fókuszba került a felsőoktatás-kutatás,
a tanulási eredmények szemlélete, a pedagógiai
etnográfia, az oktatásinformatika, a szervezet- és
innováció-kutatások, valamint a tanulók kognitív
és affektív jellemzőinek vizsgálata is, különösen a
különböző társadalmi és viselkedési problémáknak
a tanulói teljesítményekre gyakorolt hatása.
Az Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézethez köthető kutatási tevékenység három különböző irányt foglal magába. A fő kutatási irány a
sport-pszichofiziológiai laboratóriumhoz köthető,
itt vizsgálják a szabadidős és sporttevékenység
pszichés, élettani, és teljesítmény-jellegű összetevőit. Egy másik – a PPK Klinikai Pszichológiai és Addiktológiai Tanszékkel közös – kutatási terület az
ún. edzésfüggőség, amely lényegében a viselkedési
függőségeknek az a fajtája, amikor valaki egy pszichés probléma megoldására használja a rendszeres testedzést, és fokozatosan függővé válik tőle.

A harmadik kutatási terület a rekreációhoz köthető,
ez alapvetően a szabadidő felhasználásról kialakult
nézetrendszer vizsgálatával foglalkozik, illetve azzal,
hogy az egészség-viselkedésben mekkora a tudatosság és az ismeretek szerepe.
Az Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Intézetben folyó kutatások egyik fő csapásiránya az
identitás és megküzdési stratégiák témaköre. A
különböző kisebbségi csoportok etnikai-kulturális
identitásának vizsgálata az identitáskonstrukciók
különböző szintjeinek feltárásától az identitásnehézségek beazonosításán át az identitás megerősítéséig terjed. A kutatások másik fő irányába tartoznak a
társadalmi nemi szerepek egyéni, csoportos és társadalmi vetületei (nemi sztereotípiák, explicit és implicit előítéletek, nemek közötti viszonyok, szexizmus,
feminizmus), a társadalmi nemek kérdésének vizsgálata több különböző szférában: család és munkahely,
iskola és politika. Harmadik fő irányként említhető
az interkulturális nevelés, a multikulturális oktatás, a
család és az iskola közötti viszony, a kultúra-azonos
pedagógia és a kulturális sokféleség kérdése az iskolában.
A Felnőttképzés-kutatási és Tudásmenedzsment Intézet az élethosszig tartó tanulás paradigmájában
elsősorban a felnőttek tanulásának, művelődésének
és képzésének elméleti, gyakorlati és módszertani
kérdéseivel és annak támogatásával foglalkozik. Érdeklődésének fókuszában állnak az emberi erőforrás
fejlesztésének, a tudás létrehozásának és menedzselésének aktuális kérdései is. A felsorolt területeken
magas szintű, a nemzetközi tudományos és gazdasági szektor számára is érdekes kutatásokat végez,
melyeket a hazai és nemzetközi tudományos intézményekkel és a munkaerőpiac szereplőivel történő
hálózati együttműködésben valósít meg, s annak
eredményeit széles körben terjeszti.
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EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

Nemzetközi kapcsolatok
Kisebb volumenben érkeznek hozzánk diákok az
egyetem kétoldalú kapcsolatai és nemzetközi hálózatai keretében is, így további, főleg tengerentúli tanulók is eltöltenek egy-egy félévet az ELTE-n.
A hallgatói és oktatói mobilitás legjobb lehetőségeit
az Erasmus program kínálja. Jelenleg MA és BA rendszerű képzés keretében évente mintegy 100 pszichológus hallgató tanulhat hazánkban, és 50 fő utazhat
külföldre, a PPK pedig több mint 50 felsőoktatási intézménnyel áll szerződéses viszonyban az Erasmus
révén. Az oktatók többsége ugyancsak az Erasmus
program lehetőségeit használja, emellett rendszeresen fogadunk teljes félévre Fulbright ösztöndíjasokat
is. Az oktatók kutatói mobilitását a Kar a konferenciákon való részvétel támogatásával segíti elő, széles
teret nyitva a nemzetközi szakmai kapcsolatok kialakítása előtt.

Hallgatói szolgáltatások
Az Életvezetési Tanácsadó térítésmentes egyéni
és csoportos pszichológiai tanácsadást nyújt az
egyetem valamennyi karának hallgatója számára
magyar és angol nyelven. A Tanácsadó az egyetem
dolgozóit is várja, akik az egyéni konzultáció mellett térítésmentes, csoportos autogén tréningen is
részt vehetnek.
A Pedagógiai és Pszichológiai Kar négy szakterületen végez tehetségfejlesztő munkát, ezek a pszichológia, a pedagógia, az andragógia és a sporttudomány. A TDK szak-műhelyek 5-30 hallgatót
fognak össze, akik az egyetemi képzésben oktatott
tananyagon túlmutató, tudományos igényességű
kutatómunkát végeznek. Az Illyés Sándor Szakkollégium (ISSzK) a pszichológia, a nevelés- és az
egészségtudományok iránt érdeklődő hallgatóink
tudományos-szakmai közösségének kollektív tehetséggondozó helyszíneként működik. Magyarország egyetlen pszichológia-, nevelés- és egészségtudományi szakkollégiuma szakkollégistáit három
fakultás – a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar,
a Pedagógiai és Pszichológiai Kar és a Tanító- és
Óvóképző Kar – hallgatóiból toborozza, így is elő-

segítve a három nagy tudományterület érintkezését,
termékeny együttműködését.
A PPK Kari Könyvtára két telephellyel (Kazinczy utca,
Izabella utca), mintegy 140 ezer kötetes könyv- és
folyóirat gyűjteményével, növekvő digitális állományával, digitális adatbázisok tucatjával és mintegy
tízezer szakfolyóirat elektronikus elérésével várja
a hallgatókat és az oktatókat. Az olvasóterem számítógéppel ellátott kutatóasztalainál mintegy 90 fő
részére biztosít hozzáférést a dokumentumok, információk hagyományos és virtuális megjelenési formáihoz. A könyvtár kínálatát különgyűjtemények, így
például a Völgyesi hagyaték és a Zöld Vadon gyűjtemény is színesítik.
A Kar Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézete felkészült oktatókkal, több helyszínen számos
sportolási lehetőséggel várja a kar diákjait és dolgozóit. Szabadon választható tárgyként, kedvezményes
szolgáltatási díj ellenében többek között a következő
sportágak közül lehet választani: aerobik, atlétika,
cheerleading, evezés, floorball, frizbi, futás, futsal,
hastánc, speedminton, spinning, tamburello, TRX stb.
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A nemzetközi aktivitás a Kar arculatát a kezdetektől meghatározó tényező, az oktatók, hallgatók és
adminisztratív dolgozók egyaránt intenzíven vesznek részt a nemzetközi projektekben, mobilitásban
és kapcsolatépítésben, illetve a beérkező nemzetközi hallgatók száma is dinamikusan növekszik. Jelenleg közel 60 külföldi egyetemmel állunk valamilyen kapcsolatban. A nemzetközi kapcsolatépítést
is segíti, hogy az angol nyelvű pszichológusképzés
a kezdetektől jelen van a Kar életében: alapképzésben és mesterképzésben a magyar képzéssel
megegyező programot kínálunk a külföldi hallgatóknak. Az alapképzésre elsősorban skandináv országokból (Norvégia, Svédország) érkeznek diákok,
a mesterképzésre a legtöbben Izraelből jönnek, de
számos hallgatót fogadtunk az Egyesült Államokból, Kanadából, Németországból, Törökországból.

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

A több mint 380 éves Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Karának szervezeti egységei gazdag múlttal rendelkeznek. Egyes
műhelyek több mint száz éve működnek a magyar
pedagógia és pszichológia felsőoktatás élvonalának fórumaiként. Az 1814-ben alapított „cathedra
pedagogiae sublimioris” (neveléstudományi tanszék) és a múlt század elején létrejött pszichológia
tanszék éppúgy elődjét, szerves részét, alapját és
kezdeményét képezik a fiatal PPK-nak, mint a folytatásukként az ELTE BTK keretein belül működő pedagógiai és pszichológiai tanszékek. A Pedagógiai
és Pszichológiai Karon 2003 szeptemberében indult meg az oktatás, az ELTE Pszichológiai Intézetének, pedagógiai tanszékeinek, valamint az ELTE
Tanárképző Főiskolai Kara egyes részeinek és a
Tanárképzési és -továbbképzési Koordinációs Központnak az integrációját követően. A pszichológiai,
pedagógiai, valamint andragógiai és sporttudományi szakos képzéseken túl a Kar az egész Egyetem
képző tevékenységéhez hozzájáruló feladatokat lát
el a tanárképzés, az életvezetési tanácsadás, valamint a testnevelés és a sport területein is.

Csobánka Zsuzsanna Emese magyartanár végzettségű író az ELTE PPK Neveléstudományi Doktori Iskola hallgatója. Több regény és verseskötet szerzője,
elnyerte a Móricz Zsigmond-ösztöndíjat és az NKA
alkotói ösztöndíját is.
Faludi Viktória tanácsadó szakpszichológus, krízisterapeuta életvezetési nehézségekkel, traumákkal,
stresszzavarokkal, kapcsolati zavarokkal, párkapcsolati konfliktusokkal, alkalmazkodási nehézségekkel, sportolók mentális felkészítésével foglalkozik. Ő
készítette fel többek között Szilágyi Áron olimpiai bajnok vívót a világversenyre.
Gombocz János magyartanár végzettséggel is rendelkezik, 20 éven át volt az Eötvös Kollégium pedagógiatanára, a Semmelweis Egyetem Testnevelési
és Sporttudományi Karának Testneveléselmélet és
Pedagógia Tanszékét vezette, jelenleg az intézmény
professor emeritusa. Főbb kutatási területei a sportpedagógia, a pedagógia élsportban betöltött szerepe és a rekreáció.
Hann Endre szociálpszichológus a Medián Közvélemény- és Piackutató Intézet ügyvezető igazgatója,
egyik alapítója. 1969 óta foglalkozik közvélemény- és
kommunikációkutatással. Elsősorban politikai közvélemény-kutatásokat folytat, illetve irányít, rendszeresen készít választási elemzéseket, előrejelzéseket.

Korábbi tudós tanárok, híres végzettek
Andrási Zsuzsanna igazságügyi klinikai szakpszichológus a Nemzeti Védelmi Szolgálatánál lát el
pszichológusi feladatokat, a teljes magyar rendvédelem belső elhárítását végző szervezetének vezető
pszichológusa.

Kapás Boglárka az ELTE PPK pszichológus hallgatója,
ötszörös Európa-bajnok, ifjúsági olimpiai bajnok és
világbajnoki bronzérmes. Legfrissebb eredménye a
londoni úszó-EB-n szerzett négy aranyérem.

Angelus Iván az ELTE pedagógia szakán szerzett
neveléstudományi PhD fokozatot Falus Iván vezetésével. Színházi ember, táncos, koreográfus, pedagógus. Kiemelkedő pedagógiai és szervezőmunkát
végzett a magyar táncművészet terén. A Budapest
Kortárstánc Főiskola (tanc.org.hu) alapítója, rektora.

Riskó Ágnes klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, kiképző pszichoanalitikus szakterülete az
onkoterápia alatt álló betegek pszichoanalitikus pszichoterápiája, hozzátartozóik érzelmi támogatása és
a szakemberek emocionális kimerülésének megelőzése, enyhítése.

Bächer Iván 1981-ben az ELTE történelem-pedagógia szakán végzett. 1991-től 2013-ban bekövetkezett
haláláig jelentős publicisztikai munkásságot fejtett
ki a Népszabadság, az Élet és Irodalom és az Új Tükör hasábjain. Számos könyv és színdarab szerzője,
több filmben, színdarabban is feltűnt.

Varga Lívius pszichológus, zenész a Quimby együttes alapítója, a koncerteken a konferanszié szerepét
is ellátja. A Quimby mellett saját zenekart is alapított
a Kutya Vacsorája néven. Zenei munkássága mellett
filmszerepeket is vállal, tévés műsorvezetőként is találkozhatunk vele.
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Társadalomtudományi
Kar
Cím
—
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A
Telefon
—
(+36-1) 372-2500/6820
E-mail
—
titkarsag@tatk.elte.hu
Honlap
—
www.tatk.elte.hu
Facebook
—
https://www.facebook.com/ELTEtatk/?fref=ts&ref=br_tf
A Kar legfrissebb hírei:
—
https://www.elte.hu/karok/tatk?m=76
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Dékán

Oktatási és tanulmányi ügyek dékánhelyettese

—

—
Dr. Juhász Gábor, habilitált egyetemi docens

Dr. Szabari Veronika, habilitált egyetemi docens

Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A, 7.90

Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A, 7.93

Telefon: 36-1-372-2500/6820, 36-1-372-2997

Telefon: 36-1-372-2500/6707, 36-1-372-2500/6708

E-mail: dekan@tatk.elte.hu

E-mail: szabari@tatk.elte.hu; tatk.odh@tatk.elte.hu

Nemzetközi ügyek dékánhelyettese

Általános és stratégiai dékánhelyettes

—

—

Dr. Prónai Csaba, egyetemi docens

Dr. Németh Renáta, habilitált egyetemi docens

Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A, 7.89

Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A, 7.89

Telefon: 36-1-372-2500/6706, 36-1-372-2500/6708

Telefon: 36-1-372-2500/6706, 36-1-372-2500/6708

E-mail: international@tatk.elte.hu

E-mail: altdh@tatk.elte.hu
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Oktatási profil
„Ha érteni akarod a világot” – ez a Társadalomtudományi Kar jelmondata: ami közös a Karon nyújtott képzésekben, az a világ megértéséhez és a
világot megváltoztatni kívánó döntésekhez adott
tudományos támogatás. A Társadalomtudományi
Kar a társadalomtudományok teljes spektrumában kíván az oktatás és kutatás országos és nemzetközi szinten kiemelkedő szereplője lenni. A Kar
az elméleti és az empirikus kutatási megközelítésekre egyaránt hangsúlyt fektet, magas színvonalú
tudományos és alkalmazásorientált szakmai képzést is biztosít, és fontosnak tartja a társadalomtudományokra jellemző társadalomkritikai szemlélet
átadását hallgatóinak.

berek képzése a közvélemény- és piackutatás, a politikai döntéshozás, a szociális ellátórendszer számára, az állami, az üzleti és a civil szférában egyaránt.
A Karon jelenleg öt alapképzési szak (alkalmazott
közgazdaságtan; nemzetközi tanulmányok; szociális
munka; szociológia; társadalmi tanulmányok), tizenegy mesterképzési szak (egészségpolitika, tervezés
és finanszírozás (angol nyelven is: Health Policy, Planning and Financing); humánökológia; kisebbségpolitika (angol nyelven is: Ethnic and Minority Studies);
közgazdasági elemző; közösségi és civil tanulmányok;
kulturális antropológia; nemzetközi tanulmányok;
survey statisztika; szociális munka; szociálpolitika;
szociológia) és három PhD program (szociológia, szociálpolitika, interdiszciplináis társadalomkutatások)
működik, az akkreditált szakirányú továbbképzések
nem minden évben indulnak.

Fő kutatási irányok
A Társadalomtudományi Karon működő kutatóközpontok egy felelős tanszék köré szerveződnek,
ám tagjai a legkülönbözőbb tudományterületek
felől érkezvén, interdiszciplináris laboratóriumokká
alakítják a szakmai csoportokat. A kutatási tevékenységbe az oktatók a Kar hallgatóit is bevonják.
Egy-egy kutatási-fejlesztési projekt lezárulásával
a kutatóközpontok tevékenysége is megváltozik
vagy véget ér, ugyanakkor a társadalomtudományos diszciplínák legaktuálisabb kérdéseire újabb
és újabb kutatócsoportok jönnek létre. A kutatóközpontok hidat képeznek a tudományos szféra
és az állami intézmények között. Adatgyűjtésükkel,
elemzési tevékenységükkel és eredményeik dis�szeminációjával hozzájárulnak például a társadalomtörténeti archívumok fejlesztéséhez (Társadalmi Konfliktusok Kutatóközpont konfliktustérképei
és adatbázisai), a várostervezéshez (Módszertani
Kutatóközpont „Budapest”-kutatása), vagy éppen
a média működésének és a civil társadalom dina-

mikájának megértéséhez (Peripato Összehasonlító
Társadalmi Dinamika Műhely).
Jelenleg 14 kutatóközpont működik a Társadalomtudományi Karon, melyek többek között digitális
szociológiával, gender studies kutatással, egészség-gazdaságtannal, oktatásszociológiával, prozopográfiával és családtörténettel, tudományszociológiával, a roma/cigány kultúra kutatásával és
kommunikációkutatással foglalkoznak. A Kar oktatói
saját szakterülettel is rendelkező kutatók, gyakran
egyetemi karokon átívelő, országos illetve nemzetközi projektek (FRAME, EUinDepth, PODIUM) résztvevői.
A Társadalomtudományi Kar kutatási eredményeinek hasznosulása nagyrészt nem szabadalmakban,
találmányokban, tárgyakban, hanem társadalmi
projektek megjelenésében, újfajta eljárásmódokban
és eszközökben, a gondolati struktúrák változásaiban (társadalmi érzékenység, állampolgári tudatosság stb.) nyilvánul meg.
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A Kar alapszakos képzései bemenetet biztosítanak
a Kar széles spektrumú mesterképzéseire, valamint
PhD-képzéseire, amelyek célja felkészült szakem-
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Nemzetközi kapcsolatok
Az ELTE Társadalomtudományi Kar aktív résztvevője az Erasmus+ és az Erasmus+ Nemzetközi Kreditmobilitás Programoknak. Ezek alapozzák meg a
legtöbb hallgatói és oktatói cserelehetőséget. Míg a
Karnak 2009-ben 61 egyetemmel volt Erasmus+ kétoldalú szerződése, 2016-ra ez a szám 80 fölé emelkedett.

tori iskolák együttműködését szolgáló platformjának
(The European Crossdisciplinary Doctoral College of
The Social And Human Sciences, SHS). A hallgatók és
az oktatók nemzetközi mobilitását, közös konferenciák és nyári egyetemek tartását, közös kurzusok szervezését segíti például elő az 2014-2018 között folyó EU
FP7-es program is, melyben hat európai uniós ország
egyeteme és nyolc oroszországi intézmény vesz részt.
A nemzetközi együttműködések másik, a Kar számára
stratégiailag is fontos terepe a közös kutatások folytatása, melyek általában nemzetközi pályázati alapok
finanszírozásában, konzorciumi formában folynak (EU
FP7, Visegrad Fund, Norvég Alap). Több oktató egyéni
kutatói mobilitási program keretében (például DAAD,
Max-Plank Institute) alakít ki nemzetközi együttműködésben zajló kutatási kapcsolatokat.

Hallgatói szolgáltatások
A Campus területén – előzetes bejelentkezéssel
– életvezetési tanácsadás igénybevételére is van
lehetőség. A Társadalomtudományi Kar polgárai
használhatják a kari géptermeket, igényelhetnek
egyetemi email címet és tanuláshoz szükséges
szoftvereket, kölcsönözhetnek technikai eszközöket, és igénybe vehetik a Némedi Dénes Kari Könyvtár szolgáltatásait (helyben olvasás, kölcsönzés,
fénymásolás, külföldi folyóiratok elérése).

dományi Kar és a HÖK online felületein a hallgatók
értesülhetnek az aktuális kari eseményekről (kerekasztal beszélgetések, vendégelőadások, filmklubok
és szakos rendezvények minden héten), az aktuális
pályázati, szakmai gyakorlati és álláslehetőségekről,
a Karhoz köthető szakmai megjelenésekről, sikerekről és egyéb hírekről.
Az ELTE Angelusz Róbert Társadalomtudományi
Szakkollégium (ARTSZ) minden tavasszal felvételit
tart azok számára, akik az egyetemi kurzusokon felül
is szeretnének kurzusokat végezni és kutatni, majd
az eredményeket bemutatni, publikálni. A Szakkollégium a Karon minden érdeklődő számára nyitott
szakmai programokat is szervez.

Az ELTE TáTK Hallgatói Önkormányzat hasznos információkkal látja el a Kar hallgatóit a tanulmányi
ügyekkel és az egyetemi lehetőségekkel – például
a kollégiumi elhelyezéssel, sportolással, nyelvtanulással – kapcsolatban, pályázatokat és ösztöndíjakat hirdet, érvényesíti a kari hallgatói érdekeket
az ELTE Hallgatói Önkormányzatában és a TáTK
Kari Tanácsában, rendezvényeket és kulturális
programokat szervez, újságot működtet (TátKontúr), mentorrendszerével segít a külföldről érkezett
hallgatóknak, irodájában pedig különböző szolgáltatásokat lehet igénybe venni. A Társadalomtu-

A TáTK hallgatóinak minden tanulmányi félévben lehetőségük van TDK dolgozat beadására, hogy ezzel
kivívják a jogot az Országos Tudományos Diákköri
Konferencián való részvételre. A Kar a legjobb szakdolgozatok készítőit (képzésenként) a nyári diplomaosztón jutalmazza meg.
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A Kar hallgatói pályázhatnak egyéb – a külföldi tanulást, kutatást – támogató ösztöndíjakra is, mint
amilyen például a MÖB Állami Eötvös Ösztöndíj vagy
a Campus Hungary Ösztöndíj. A bilaterális szerződések keretében jelentős számú hallgató érkezik a
Társadalomtudományi Karra Európán kívüli (például hongkongi, szingapúri) egyetemekről is.
A Szociológiai Doktori Iskola tagja a Sorbonne egyetem interdiszciplináris alapon szervezett és a dok-
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A Kar története
A szociológia magyarországi intézményesítésének
igénye először 1900-ban és 1901-ben, a Huszadik
Század című folyóiratot és a Társadalomtudományi Társaságot alapítók és támogatók körében fogalmazódott meg. A diszciplína egyetemi szintű
képzésének bevezetése ekkor még az egyetem ellenállásán megbukott. Később is csak rövid időre
(1918–1919, 1942–1945 és 1946–1950) sikerült a szociológiát tanszéki, illetve intézeti keretek között a
felsőoktatásba bevezetni. Tartósan eredményes
egyetemi szintű meghonosítása az ELTE Bölcsészettudományi Karán 1966-ban létrehozott Szociológiai Kutatócsoport működésével kezdődött meg.
A Szociológiai Kutatócsoportból 1970-ben alakult
meg a Szociológiai Tanszék a Bölcsészettudományi
Karon, majd megkezdődött a posztgraduális oktatásm és 1972-ben elindult az első nappali tagozatos
szociológia szakos évfolyam is. A hallgatók és az
oktatók száma növekedésnek indult, és 1986-ban
létrejött a Szociológiai, Szociálpolitikai Intézet és
Továbbképző Központ. 1989-től – kiválva a Bölcsészettudományi Karból – az Intézet közvetlenül az
ELTE alá tartozott, és a Pollack Mihály térre költö-

zéssel gyakorlatilag kialakult egy, már az egyetemi
karokra jellemző önálló működés.
Bár a Szociológiai, Szociálpolitikai Intézet és Továbbképző Központot 2000-ben újra integrálták a
Bölcsészettudományi Karba, az intézetvezetők erőfeszítésének köszönhetően 2003-ban végül mégis megalakulhatott az ELTE Társadalomtudományi
Kar, az ELTE BTK Kulturális Antropológia Csoporttal
és a Politikatudományi Tanszékkel, valamint a Bárczi
Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskola Általános Szociálismunkásképző Tanszékével együtt. A Közgazdaságtudományi Tanszék a Karon 2007-ben alakult meg.
Jelenleg a Társadalomtudományi Kar – az Informatikai és a Természettudományi Karral együtt – a
Lágymányosi Campuson működik. A körülbelül 100
fős oktatói gárda 6 intézet (Empirikus Tanulmányok
Intézete, Közgazdaságtudományi Intézet, Politikai
és Nemzetközi Tanulmányok Intézete, Szociális Tanulmányok Intézete, Szociológia Intézet, Társadalmi
Kapcsolatok Intézete) 14 tanszékén dolgozik. A Karnak
körülbelül 2000 hallgatója van.
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Tanító- és
Óvóképző Kar
Cím
—
1126 Budapest, Kiss János altábornagy u. 40.
Telefon
—
36-1-487-8100
Fax
—
36-1-487-8196
E-mail
—
dekanihiv@tok.elte.hu
Honlap
—
http://www.tok.elte.hu/
A Kar legfrissebb hírei:
—
https://www.elte.hu/karok/tok?m=75
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Dékán
—
Dr. Mikonya György, habil. egyetemi docens
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Cím: 1126 Budapest, Kiss János altábornagy u. 40.
Telefon: 36-1-487-8188, 36-1-411-6500/6988
Email: mikonya.gyorgy@tok.elte.hu

Tudományos ügyek dékánhelyettese
—
Tihanyiné Dr. Hős Ágnes, tanszékvezető, főiskolai docens
Cím: 1126 Budapest, Kiss János altábornagy u. 40.
Telefon: 36-1-487-8188, 36-1-411-6500/6988
Email: tihanyi.agnes@tok.elte.hu

Oktatási ügyek dékánhelyettese
—
Turmezeyné Dr. Heller Erika, egyetemi docens
Cím: 1126 Budapest, Kiss János altábornagy u. 40.
Telefon: 36-1-487-8143, 36-1-411-6500/6943
Email: heller.erika@tok.elte.hu
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A Kar hagyományos képzési szerkezetét a pedagógusképző alapszakok határozzák meg: a tanító
szak a hozzá kapcsolódó német és szerb nemzetiségi szakiránnyal, az óvodapedagógus szak a hozzá
kapcsolódó német és szerb nemzetiségi szakirán�nyal. 2010-ben a kar képzési kínálata a csecsemőés kisgyermeknevelő alapszakkal bővült. A színvonalas koragyermekkori nevelés fontos szerepet
tölt be a társadalmi esélyegyenlőtlenségek enyhítésében, társadalmi hasznosságát nemzetközi
longitudinális vizsgálatok igazolják; a tudományos
kutatásokkal alátámasztott új képzés szervesen illeszkedik a kar küldetésébe. Karunk kezdeményezője volt az ifjúságsegítő felsőfokú szakképzésnek,
az évtizedes tapasztalatokat jelenleg a képzési
szintek közötti mobilitást lehetővé tevő szociális és
ifjúsági munka felsőoktatási szakképzésben hasznosítjuk. Képzési profilunk bővítését a legközelebbi
jövőben a művészeti nevelés, majd a korai idegen�nyelvi nevelés területén tervezzük.
A kar a pedagógusok továbbképzésére is gondot
fordít: a pedagógus szakvizsgás képzés mellett játékmentor, óvodai környezeti nevelés, gyógytestnevelés, élményt nyújtó környezeti fenntarthatóságra nevelés, angol nyelv az óvodában, nemzetiségi
német, valamint nemzetiségi szerb tanító- és óvó
szakirányú továbbképzéseket indítunk, az alapszakos hallgatók gyakorlatainak vezetésére, mentorálására készítjük fel pedagógus kollégáinkat, a tanító szakon végzetteknek további műveltségterületi
részismereti képzést kínálunk.
Célunk olyan pedagógusok képzése, akik az egyetemes emberi értékeket, az erkölcsi normákat, a
magyar társadalom jövője iránti elkötelezettséget
érvényre juttató, felelős magatartást követnek; felkészültek elméletben és gyakorlatban a gyermekek
fejlődését, testi és lelki egészségük óvását biztosító, magas színvonalú szakmai munkára; a kultúra,
a művelődés területein tudással megalapozott, az
értelmiségi léthez illő kritikai tájékozódásra, elméleti és gyakorlati kompetenciáik folyamatos fejlesztésére készek és képesek; magyarul igényesen,
és legalább egy idegen nyelven megfelelően kom-

munikálnak; értőn alkalmazzák az infokommunikációs technológia eszközeit.
A hallgatókkal közös munkánkban vezető szempont,
hogy a tanulás támogatása akkor sikeres, ha az önálló munkához, a kreativitáshoz, a derűs, bizalmi légkörhöz teremtjük meg a feltételeket – mind a közoktatásban, mind a felsőoktatásban.
A kar küldetéséhez szervesen kapcsolódik a PPK által
létesített Neveléstudományi mesterképzés koragyermekkori nevelés szakiránya, melynek szakirány-felelőse Dr. Hunyady Györgyné. Karunk küldetésével
összhangban oktatóink témavezetőként, kurzusok
oktatóiként, bírálóként, bizottsági tagként és elnökként is részt vesznek a PPK Neveléstudományi Doktori Iskolájának munkájában; a kar oktatói kidolgozták
a doktori iskola Koragyermekkori nevelés modulját.
Így a kar gondozásában biztosított a felsőoktatási
tanulmányok folytatása egészen a doktori képzésig.
Kiemelkedő jelentőséget tulajdonítunk az iskolai,
óvodai, bölcsődei, intézményi gyakorlatoknak. Az
ELTE Gyertyánffy István Gyakorló Iskolája létrehozásától kezdve a tanító szakos hallgatók képzésében is
részt vesz, hasonlóan az ELTE Gyakorló Óvodájához,
mindkét intézmény kimagasló szakmai színvonala
garancia a minőségi képzésre. A kisgyermeknevelés
intézményeivel és a bölcsődei szakértők szervezeteivel szoros kapcsolatban formálódik példaszerűen
a csecsemő- és kisgyermeknevelő alapszakos hallgatóink gyakorlati képzése. A főváros számos kiváló
közoktatási intézményének magas színvonalú munkát végző pedagógusa kapcsolódik be hallgatóink
képzésébe. A nemzetiségi és az angol–magyar kétnyelvű oktatást folytató óvodákkal, iskolákkal is kiválóak szakmai, gyakorlati kapcsolataink. A képzés
folyamán rendszeresen sort kerítünk az alternatív
programot követő, a speciális igényeket szolgáló, a
nehéz körülmények között élőkkel foglalkozó közoktatási intézmények gyakorlatának megismertetésére, valamint a gyerekekkel foglalkozó szociális,
jogvédő állami és civil szervezetek munkájába való
betekintésre. Hallgatóink számára választható kurzusként nyári táboroztatást szervezünk.

36

2016 / 2017

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ

Oktatási profil

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

A karon folyó tudományos munkát a nemzetközi
kapcsolatok és a pályázati tevékenység koordinálásával együtt a tudományos dékánhelyettes
irányítja és felügyeli. Tevékenysége e három, egymással szorosan összefüggő terület összhangját
biztosítja. A tudományos munka szervezését a Kisgyermek-nevelési Kutatóközpont és Módszertani
Laboratórium munkatársai és a műhelyek vezetői
végzik.
A Kisgyermek-nevelési Kutatóközpont és Módszertani Laboratórium azt a – hazai viszonylatban
egyedülálló – célt tűzte ki maga elé, hogy kezdeményezője és koordinátora legyen a 0–12 éves korosztállyal foglalkozó karon belüli és azon túlmutató
kutatásoknak, a nevelésre és oktatásra vonatkozó módszertani fejlesztéseknek, létrehozását Mikonya György dékán kezdeményezte, munkáját
F. Lassú Zsuzsa irányítja. A Kutatóközpont célja a
karon folyó kutatások és fejlesztések koordinálása,
eredményeik széles körű terjesztése a Tudományos
Bizottsággal együttműködve. A kutatások egy része országosan és nemzetközi szinten is elismert
alapkutatás, mely az oktatott tudományterületekhez és tudományágakhoz kapcsolódik. A kutatások
összhangja és hatékonysága érdekében kijelölt fő
kutatási irányok:

Az elmúlt öt évben a karon folyó kutatások infrastrukturális hátterének fejlesztésére jelentős mértékben a TÁMOP 4.2.1./B-09/1/KMR-2010-0003. és
a KMOP 4.2.1/B-10-2011-0002 pályázat biztosított
forrást. Ezek a pályázatok tették lehetővé a Kisgyermek-nevelési Kutatóközpont és Módszertani Laboratórium infrastruktúrájának kialakítását, kutatási
eszközök és újabb számítógépek beszerzését.
A TÁMOP 4.1.2.B.2-13/1-2013-0007 „Országos koordinációval a pedagógusképzés megújításáért” című
másfél éves projekt az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem konzorciumi együttműködésében valósult meg. Ennek
részeként a Tanító- és Óvóképzők Dékáni Kollégiuma,
a gondozott három alapszak országos programfejlesztő bizottságai, az Óvó- és Tanítóképzők Egyesülete, valamint a kaposvári, a szegedi, a pécsi, a debreceni és a nyugat-magyarországi társintézmények
mint kiemelt partnerek a tanító- az óvó, továbbá a
kisgyermeknevelő szakok fejlesztésének munkálatait végezték az ELTE TÓK koordinációjával. A közös
munka eredményeit konferenciák, szakmai anyagok
jelenítették meg.
A TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0030 – Önálló lépések a
tudomány területén TÓK TDK pályázat eredményeként a 2012. április 12-én megrendezett Tudományos
Diákköri Konferencián elért eredményeiért 50 hallgató részesült ösztöndíjban.
Összegezve: a fenti pályázatok hozzájárultak ahhoz, hogy komoly eredmények születhessenek az
oktatott tudományterületekhez, tudományágakhoz
kapcsolódó kutatásokban, valamint az alkotói és
előadóművészeti tevékenység terén. Mennyiségi és
minőségi szempontból is számottevőek a történelemtudomány, továbbá a neveléstudomány területén
végzett és jelenleg folyó kutatások, amelyek PhD- és
habilitációs értekezésekben, tanulmányokban olvashatók.

• a 3–12 éves korú gyermekek nevelésével, oktatásával, illetve e korosztályok pedagógusainak
képzésével összefüggő (pedagógiai, pszichológiai,
szociológiai, neveléstörténeti, egészségnevelési,
tantárgy-pedagógiai, tantárgy- és taneszköz-fejlesztő, média-pedagógiai) kutatások;
• az oktatott tudományterületekhez, tudományágakhoz kapcsolódó bölcsészet-, társadalom- és
természettudományi kutatások, alkotói és előadói
művészeti tevékenység.
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Nemzetközi kapcsolatok
Karunk kezdeményező szerepet töltött be a Kárpát-medencei Tanító- és Óvóképzők Hálózatának
létrehozásában. Partnereink öt ország – Románia,
Szlovákia, Szlovénia, Ukrajna és Szerbia – kiemelkedő intézményei.
Az egyetem Erasmus-kapcsolatai levetővé teszik,
hogy hallgatóink ösztöndíjasként Európa és a társult országok egyetemein a 0-12 éves gyermekek
nevelésével összefüggő témákban előadásokon,
szemináriumokon, gyakorlatokon vegyenek részt,
így szélesebb körű tudást szerezzenek. Tizenhárom
országban vannak Erasmus-partnereink – Ausztria, Csehország, Dánia, Finnország, Lengyelország,
Nagy-Britannia, Németország, Olaszország, Romá-

nia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Törökország –, amelyek várják hallgatóinkat.
Oktatóink nemzetközi együttműködései közül kiemelhető F. Lassú Zsuzsa részvétele a „KIDS STRENGTHS
- KIDS in the CONTEXT of MENTAL DISORDERS”
kutatásban, valamint Pataky Gabriella szerepe az
European Network for Visual Literacy vezetőségében. Szitányi Judit a Palmenia Centre for Continuing
Education – Helsinki intézményével folytat együttműködést a matematika tanítása területén, az Idegen Nyelvi és Irodalmi Tanszék folyamatosan kapcsolatban áll a Goethe Institut, az Österreich Institut,
a DAD, valamint a British Council szervezeteivel.

A Kar kulturális, tudományos, szakmai rendezvényei gazdag lehetőségeket kínálnak a tehetségek
sokoldalú kibontakoztatásához: tudományos konferencia, színház, énekkar, mesemondás, sport, vizuális művészeti kiállítás, nyelvtanulás biztosít teret hallgatóink képességeinek fejlődéséhez.
Szakmai napjaink, konferenciáink folyamatos lehetőséget jelentenek a hallgatóságnak arra, hogy
a Kar oktatóinak kutatási tevékenységéről, legfrissebb tudományos eredményeikről alkothassanak
képet, valamint vendégelőadók foglalkozásain vehessenek részt. Évente rendezett konferenciáink
a bölcsődei nevelés aktuális kérdéseiről, a zenepedagógiáról – a mindennapos éneklés programjához kapcsolódva, a gyógytestnevelésről, a koragyermekkori nyelvoktatásról, az irodalmi és az
anyanyelvi nevelésről, a gyermekkultúráról éppen
úgy szolgálják a tehetséggondozást, mint az őszi
tudományos felolvasóülések és az egyéb, a hallgatók számára is nyitva álló tudományos fórumok.
A Karon egymást érik az izgalmas szakmai rendezvények. Ilyen a Projekthét, amikor a kar hallgatói
mutathatják be felkészültségüket különféle témakörökben, vagy a Tolerancianap, amikor az együttélés és a multikulturalizmus témáját helyezzük középpontba. A Karon működő Kisgyermek-nevelési
és Módszertani Kutatóközpont havi rendszerességgel rendezi meg Légy KÉPben címmel műhely-programjait, illetve Játékpedagógiai műhelyeit. A
program a jelenlegi és leendő pedagógusoknak
ad lehetőséget a legkorszerűbb pedagógiai, pszichológiai kutatások, gyakorlatok megismerésére.
A Kar, kapcsolódva az országos Kutatók éjszakája
című rendezvénysorozathoz, minden évben más
téma köré szervezve ad lehetőséget a kisgyerme-

kes családoknak, a leendő és gyakorló pedagógusoknak arra, hogy gyakorlati tapasztalatokat szerezzenek a koragyermekkori kutatás eredményeiről.
A hallgatók aktívan bekapcsolódhatnak az 1981 óta
számos hazai és nemzetközi sikert elérő, komoly
hagyományokkal rendelkező Zenés Színpad programjaiba, ahol kipróbálhatják zenei tehetségüket.
A Proscenion Drámaszínpad a színészi tehetséggel
rendelkező hallgatók szárnypróbálgatásainak biztosít színvonalas lehetőséget. Az évente megrendezésre kerülő Országos Mesemondó Verseny házigazdája
is a TÓK.
A Karon a szakmai munkát segítő, széles gyűjtési
spektrumú könyvtár áll a hallgatók, oktatók, Alumni tagok és az érdeklődők rendelkezésére. A Magyar
Nyelvi és Irodalmi Tanszék a kari könyvtárral együttműködve évente 8-10 alkalommal a hazai irodalmi
élet kiváló képviselőit látja vendégül, segítve a kortárs kultúra, gyermekkultúra vérkeringésébe való bekapcsolódást.
A karon és az egyetemen folyó sportéletben hallgatóink sikerrel vesznek részt. Új, fedett sportpályát
építettünk az udvaron, ezzel a testnevelési képzés és
a hallgatói sportolás lehetőségei is gazdagodtak.
A kari TDK szervezete a szakmai struktúra szerint
tagolt, így hallgatóink Idegen Nyelvi és Irodalmi Tudományos Diákkörben, Informatikai Tudományos
Diákkörben, Magyar Nyelvi és Irodalmi Tudományos
Diákkörben, Matematika Tudományos Diákkörben,
Neveléstudományi Diákkörben, Társadalomtudományi Diákkörben, Természettudományi Diákkörben,
Testnevelési és Spottudományi Diákkörben és Művészeti Diákkörben végezhetnek tudományos, művészeti, módszertani kutatómunkát.
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A Kar története
Az ELTE Tanító- és Óvóképző Kar elődintézménye
az 1869-ben Eötvös József által alapított Budai
Képző, a magyar népoktatás és népiskolai tanítóképzés történetében kiemelkedő szerepet betöltő
első állami tanítóképző. Jogutód intézménye 1959től a felsőfokú Tanítóképző Intézet, 1975-től pedig
a Budapesti Tanítóképző Főiskola, ennek műhelyében formálódott a 158/1994. sz. kormányrendelettel általánosan bevezetett négyéves tanítóképzés. A Tanítóképző Intézet 1968-tól kapcsolódott
be az akkor még kétéves felsőfokú, majd 1986-tól
hároméves, főiskolai szintű óvóképzésbe. 2000-től
az oktatáspolitika integrációs direkcióját követve
a főiskola két telephelyen folyó képzéseivel, gyakorlóiskolájával és gyakorló óvodájával együtt az
egyetem karává vált. A lineáris felsőoktatási szerkezetet megalapozó 2005. évi CXLVII. törvény a tanítók és az óvodapedagógusok számára lehetőséget teremtett arra, hogy teljes kreditbeszámítással
folytathassák tanulmányaikat a neveléstudományi
mesterképzésben, ezt követően pedig doktori iskolában, erre pedig – karunkkal együttműködésben
– az egyetem társkarán, a PPK-n kerülhet sor. A budai állami tanítóképzés csaknem másfélszáz éves
hagyományaira építő stratégiai alapelveink – az
egyetem küldetésével összhangban – a változó társadalmi szükségleteknek megfelelő, minőségelvű
pedagógusképzés, a koragyermekkori neveléssel
összefüggő kutatás és oktatás intézményeivel való
együttműködés.

Küldetés
• minőségelvű felkészítés a csecsemőkortól a hatodik
iskolaévig tartó intézményes nevelésre valamint a koragyermekkori nevelés történetét, aktuális gyakorlatát feltáró, innovációját célzó kutatásokra alapozva,
• együttműködés a kora gyermekkori nevelés hazai
intézményeivel, a hazai és nemzetközi kutatóműhelyekkel a köznevelés és pedagógusképzés fejlesztése
érdekében;
• a képzési és kutatási spektrum bővítése a társadalmi szükségleteknek és hagyományainknak megfelelően, hazai és nemzetközi kooperációban.
Híres végzettek, korábbi tudós tanárok
Néhány kiváló személyiség azok közül, akik emlékét
őrizzük és ápoljuk. A budai (budapesti) képző igazgatói: Gyertyánffy István (1834–1930), Quint József
(1882–1929), Padányi-Frank Antal (1884–1973), Nagyszentpéteri Géza (1934–2008). A képző kimagasló jelentőségű tanárai: Bálványos Huba (1938–2011) grafikusművész, a vizuális nevelés tanára, Csillagné dr. Gál
Judit (1928–1987) énektanár, karvezető, pszichológus,
Szendrei Julianna (1948–2013), a matematika tanításának megújítója.
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Természettudományi
Kar
Cím
—
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A
Telefon
—
(36-1) 372-2545, 372-2500/6145
E-mail
—
dh@ttk.elte.hu
Honlap
—
http://ttk.elte.hu/
A Kar legfrissebb hírei:
—
https://www.elte.hu/karok/ttk?m=77
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Dékán

Stratégiai és fejlesztési dékánhelyettes

—

—
Dr. Surján Péter, egyetemi tanár

Dr. Jánosi Imre, egyetemi tanár

Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A

Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A

Telefon: 36-1-372-2545, 372-2500/6145

Telefon: 36-1-372-2545, 372-2655, 372-2500/6047, 6055

E-mail: dekan@ttk.elte.hu

E-mail: dhgmo@ludens.elte.hu

Általános, tudományos és egyetemközi dékánhelyettes

Oktatási dékánhelyettes

—

—

Dr. Jordán Tibor, egyetemi tanár

Dr. Horváth Erzsébet, egyetemi docens

Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A

Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A

Telefon: 36-1-372-2500/8579

Telefon: 36-1-372-2596, 372-2500/6196

E-mail: dhteo@teo.elte.hu

E-mail: oktatasidh@ttk.elte.hu
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Karunkon hét szakterület keretében 5 intézet és a dékán közvetlen irányítása alatt további 2 oktatási szervezeti egység működik. Különböző intézeteink más és
más formában mutatnak föl kimagasló eredményeket.
A Kémiai Intézet tudományos műhelyeiben született
a legtöbb szabadalom és találmány. A Kar részéről a
legjelentősebb nemzetközi publikációs tevékenységet
a Fizika és Matematikai Intézetek oktatói és kutatói
végzik. Jelentős expedíciókat szerveztek, aktív részesei
voltak az új területfejlesztési intézményrendszer kialakításának a Földrajztudományi Központ munkatársai.
A hazai bányászat erős csökkenésével új utakat kereső
földtudományi területen a Földtudományi Központ keretében jelentős a különleges ipari szerkezeti anyagok
kutatása, továbbá a kölcsönzött NASA holdkőzet és japán antarktiszi meteoritgyűjtemény vizsgálata jelentett fontos áttörést az űrkutatás irányába. A központ
széleskörű nemzetközi együttműködésben, eredményesen folytat kutatásokat a Föld, a felszín, a légkör és
a világűr részletes megismerése érdekében. A Biológiai
Intézet tanszékei országos és európai regionális szerepet játszanak a molekuláris biológiai kutatások és alkalmazások területén, a biodiverzitás kutatásában és
megőrzésében, valamint a környezetvédelemben.

a Központhoz tartozó diszciplínáknak megfelelő szakosodást biztosítva, részvétel környezettan és fizikus alapszakok oktatásában, valamint csillagászok, geológusok,
geofizikusok és meteorológusok képzése, továbbá fizikus és egyes tanár szakos hallgatók bevezető oktatása. A Központ fő kutatási területei: fémes és nem-fémes
hasznosítható nyersanyagok, szénhidrogének kutatása;
hidrológiai, környezetföldtani és geomatematikai kutatások; a földkéreg szerkezete és fejlődése; az ásványi
nyersanyagok keletkezése, felkutatása és kiaknázása; a
környezet hosszú és rövid távú állapotváltozásának értékelése; különleges ipari szerkezeti anyagok (pl. kerámiák)
kutatása, a magyar föld geológiai történetének feltárása; az élővilág fejlődésének a paleontológia paleobiológia modern módszereivel való megismerése; Napfizika,
a Galaxis szerkezete és dinamikája, csillagfejlődés korai
szakaszának vizsgálata. A kutatási területekhez tartozik
még a nagydiszperziós spektroszkópia; csillagközi anyag
fizikája; kozmogónia; emissziós és flercsillagok; égi mechanika; a Föld globális vizsgálata; lemeztektonika és
medencefejlődés környezeti és nyersanyagkutató geofizika; űrkutatás és távérzékelés; dinamikus légkörmodellek; klimatológia; levegőkörnyezeti, agro- és mikrometeorológiai kutatások.

A Biológiai Intézet 12 tanszékből, továbbá szakmódszertani csoportból áll, szakterületén a legváltozatosabb képzési, valamint kutatási profilt nyújtja. Magyarországon. Az Intézet oktatási profilja:biológia, valamint
természetismeret-környezettan tanárok, biológusok,
környezettudósok, gyógyszerészek, pszichológusok,
mérnök-biológusok képzése. Az Intézet fő kutatási
területei: antropológia, fehérje- és géntechnológia,
neurofiziológia, etológia, molekuláris sejtbiológia, immunológia, környzeti mikrobiológia, ökológia, növénybiológia és állat- és növényrendszertan.

A Kémiai Intézet 4 tanszéket és 16 laboratóriumot fog
össze, oktatási profilja: vegyészek és kémiatanárok képzése. Az intézet aktívan részt vesz a Semmelweis Egyetem gyógyszerészek és további ELTE TTK szakok oktatásában is. Fő kutatási területek: szerves és szervetlen
vegyületek NMR-spektroszkópiája, környezetanalitika,
korrózió, nemlineáris reakciók, Mössbauer-, röntgen- és
pozitron annihilációs spektroszkópia, elektro-, kolloid-,
kvantum-, fémorganikus, peptid- és szilárdtestkémia.
A Matematikai Intézet összesen 7 tanszékből és 1 központból áll, oktatási profilja: matematikatanárok, matematikusok és alkalmazott matematikusok képzése, valamint a szükséges matematikai alapok oktatása a Kar
más hallgatói számára. Különböző speciális matematikai kurzusok tartása. Fő kutatási területek: algebra és
számelmélet, analízis, alkalmazott analízis és számításmatematika, geometria, topológia, információelmélet,
valószínűségelmélet, matematikai statisztika, operációkutatás, diszkrét matematika, számítástudomány, matematika-didaktika oktatása. A 2016/2017. tanévtől matematika-didaktika doktori program indul a Matematika
Doktori Iskola keretei között.

A Fizikai Intézet 5 tanszéket foglal magába. Az Intézet
oktatási profilja: fizikusok és fizikatanárok képzése,
továbbá fizikai alapismeretek nyújtása a Kar más hallgatói számára. A fő kutatási területek lefedik a fizika
szinte minden ágát, kezdve a kvarkok és más elemi részecskék elméleti vizsgálatától a grafén nano-szerkezetének és a fehérjék fizikai működésének kutatásán
át a fekete lyukak, a gravitációs hullámok és az Univerzum nagyskálás szerkezetének megismeréséig. A fizika
hagyományos területei mellett nemzetközileg sikeres
kutatások folynak olyan új területeken is mint a káoszelmélet vagy a komplex hálózatok.

A dékán közvetlen irányítása alatt működik a Természettudományi Kommunikáció és UNESCO Multimédiapedagógiai Központ és a Környezettudományi Centrum.

A Földrajz és Földtudományi Intézeten belül 2 központ
működik. A Földrajztudományi Központ 4 tanszéket
és egy kihelyezett csoportot fog át, oktatási profilja: geográfusok és földrajztanárok képzése a földrajz
minden ágára kiterjedően. A Központ fő kutatási területei: Magyarország tájföldrajzi kutatása, térképezése és a társadalom környezet-átalakító hatásának
értékelése terepi vizsgálatok, laboratóriumi elemzések alapján; regionális fejlődési tendenciák vizsgálata Európában és Magyarországon; a világgazdaság
földrajza. A Földtudományi Központ 7 tanszékre, 1 csoportra és 3 kihelyezett egységre tagozódik, oktatási
profilja: földtudományi alapszakos hallgatók képzése

Karunknak több mint 3000 hallgatója van. Oktatóink,
illetve kutatóink létszáma közel 463, ebből 80 egyetemi
tanár, közülük 11 akadémikus. A 1993-ban indult, 3 éves
doktori posztgraduális képzésen mintegy 400 hallgató
vesz részt. Az intézetek különös hangsúlyt fektetnek arra,
hogy a képzésben résztvevő egyetemi és PhD hallgatókat a Tudományos Diákköri munkákon és a diplomatémákon keresztül bevonják az intézet oktatóinak kutatási
témáiba, illetve lehetőséget nyújtsanak számukra pl. a
Fizikai Intézetben a legmodernebb számítógépes szimu42
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lációs és adatelemzési technikák megismerésére is. A
kutatások túlnyomó többsége kollaborációban történik, így az azokban résztvevő diákoknak lehetősége
bekapcsolódni úgy az élenjáró nemzetközi programokba, mint az ipari együttműködésekbe.

értve, 2016-ban összesen 21 MTA kutatócsoport működik a karon. Kiemeljük a kiválósági pályázat-nyertesek
(pl. MTA Lendület, ERC, Marie Curie) szerepét a kutatási területek meghatározásában.
Karunkon az alapképzés mellett a továbbképzés is
számos formában folyik, a jelentkezők 6 doktori iskola 27 doktori programjából választhatnak. Karunkon
Mikrobiológus és Hidrológus szakirányú továbbképzési
szakon is folytathatnak tanulmányokat az érdeklődők.
A tanártovábbképzésben „Az atomoktól a csillagokig.Fejezetek a fizika legújabb eredményeiből”, valamint a
„Korszerű tartalom és módszerek a fizika XXI. századi
tanításában” továbbképzést látogatják a legtöbben.
Mesterképzési szakjaink angol nyelven is elérhetőek.

A klasszikus természettudományos diszciplínák oktatása és kutatása mellett a Kar a jövőben utat kíván
nyitni olyan tevékenységek számára, melyek a tanszékek munkáját különféle ígéretes irányokban integrálják. A legismertebb ilyen kezdeményezések a környezeti programok – például a Biológia Intézet keretében
működő Környezettudományi Centrum – és ilyen az
2016-ban 70 éves elindulását ünneplő űrkutatás is. A
hazai ipari vagy akadémiai kutatások szempontjából a
maga területén a TTK minden intézete biztos kapcsolódási hátteret jelent. Valamennyi szakterületet bele-

A Karnak nagyjából 100 Erasmus partnerintézménnyel (külföldi egyetemmel) van szerződése. Az
oktatók, kutatók kiterjedt kapcsolatrendszerrel
rendelkeznek Európában és Európán kívül is (pl.
USA, Japán). Ennek köszönhetően díszdoktoraink

között van például a Nobel-díjas Ahmed Hassan
Zewail. Az oktatók, kutatók és a doktoranduszok
rendszeresen vesznek részt külföldi tudományos
konferenciákon. Számos külföldi hallgató tanul a
Karon.

Hallgatói szolgáltatások
A Kar legkiválóbb hallgatói számára különleges
képzési lehetőségeket biztosít a Bolyai Kollégium.A
Tudományos Diákkör Keretében évente csaknem
háromszáz hallgató indul az országos versenyeken,
szép sikerrel. A legeredményesebbek a Kar ünnepén, a májusban tartandó Eötvös-napon mutathatják be előadásukat. A TTK HÖK a gólyák és az
ideérkező külföldi hallgatók támogatására mentorrendszert működtet. A Kar oktatói által felkészített
középiskolás hallgatók számos alkalommal nyertek
nemzetközi Kémiai Diákolimpiát.

hozzájárult ahhoz, hogy az utóbbi években emelkedett az ELTE fizikus szakára jelentkező tehetséges,
ígéretes hallgatók száma. A középiskolások körében
rendkívül népszerű a Kémiai Intézet által rendezett
„Alkímia Ma” és a Biológiai Intézet által életre hívott,
„Élő adás” előadás sorozat.
A Természetrajzi Múzeum a Lágymányosi Campuson,
a Déli Tömbben foglal helyet, és 2002 júniusában nyílt
meg. Az intézmény Ásványtani Gyűjteményből, Biológiai, Paleontológiai Gyűjteményből, és Matematikai
Gyűjteményből áll. 2002 januárjában alakult meg a
Kari Könyvtár, amely Biológiai, Fizikai, Földtudományi, Földrajzi, Kémiai, Környezetfizikai, Matematikai
szakgyűjteményekből, valamint a Médiatár (ahol a
látássérülteket felolvasó készülék segíti), és az EISZ
kabinet gyűjteményeiből áll. 2011-ben a Karon nyílt
meg az ország első digitális planetáriuma, amely bejelentkezés alapján, csoportoknak (óvodás kortól) látogatható.A hallgatók és munkavállalók életvezetési
problémáikkal a Karon működő életvezetési tanácsadóhoz fordulhatnak.

A Fizikai Intézetben 2005 óta fut „Az atomoktól a
csillagokig” („Atomcsill”) címen ismeretterjesztő
előadássorozat, évente 14-15 másfél órás előadással, melyeket kísérleti bemutató követ. A sorozat
fő célközönségét a középiskolás diákok jelentik, de
számos felnőtt érdeklődő is látogatja a sorozatot.
Az előadásokat a Fizikai Intézet kutatói, illetve az
ELTE-n végzett, de más magyar kutatóintézetekben vagy külföldön működő fizikusok tartják saját kutatási témájukról vagy a fizika más aktuális
érdekességeiről. Az Atomcsill sorozat jelentősen
43
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A Kar története
Évszázados hagyományunk, hogy Egyetemünk a tudományok hazai és külföldi legkiválóbb művelőit,
valamint jeles közéleti személyiségeket érdemeik elismeréseképpen legmagasabb kitüntetésével, a tiszteletbeli doktori címmel ruházza fel. Büszkeséggel
említjük a külföldiek közül a múlt században felavatott Bunsen heidelbergi és Kelvin glasgow-i profes�szort, valamint Pierre Berthelot párizsi vegyészt, vagy
a közelebbi múltból Heisenberg Nobel-díjas fizikust,
Andrej Kolmogorov orosz matematikust, a magyarok
közül pedig Erdős Pált, Than Károlyt.

Intézményünk a legrégebbi mindmáig működő
magyar egyetem, Pázmány Péter esztergomi bíboros-érsek 1635-ben Nagyszombaton (jelenleg
Trnava) alapította és a jezsuiták vezetésére bízta.
Karhoz tartozó tudományterületek története több
száz éves múltra tekint vissza. A természettudományok oktatása és kutatása az alapítástól kezdve a
Bölcsésztudományi Kar keretében történt.
Az egyetem szervezeti felépítése csaknem 200 éven
át változatlan volt: 1949-ig Állam- és Jogtudományi,
Bölcsészettudományi, Hittudományi és Orvostudományi Karral működött. A természettudományok
intenzívebb fejlesztése érdekében a Bölcsésztudományi Kar 22 tanszékéből és intézetéből, valamint
a Botanikus Kertből, a Fizikai-Kémiai és Embertani
Intézetekből 1949. május 16-i hatállyal létrehozták
az önálló Természettudományi Kart. 1953-ban a
Természettudományi Kar kettévált, létrejött a Matematikai-Fizikai-Kémiai Kar, valamint az Élet- és
Földtudományi Kar. A két Kar 1957-ben újra egyesült. Karunk két új épületben nyert végleges elhelyezést 2001-ben a Lágymányoson, a Petőfi híd és a
Lágymányosi híd közötti Duna-parton.

Híres végzettek, korábbi tudós tanárok
A teljesség igénye nélkül álljon itt Karunk néhány legismertebb néhai professzorának neve: Békésy György,
Buckböck Gusztáv, Detre László, Egyed László, Eötvös
Loránd, Fejér Lipót, Hantken Miksa, Hajós György, Hell
Miksa, Hevesy György, Jánossy Lajos, Jedlik Ányos,
Kitaibel Pál, Kövesligethy Radó, Krenner József, Lengyel Béla, Lóczy Lajos, Paál Árpád, Ortvay Rudolf,
Rényi Alfréd, Riesz Frigyes, Soó Rezső, Szabó József,
Szabó Zoltán Gábor, Szádeczky-Kardoss Elemér, Száva-Kováts József, Sztrókay Kálmán Imre, Tangl Károly,
Török Aurél, Turán Pál, Winkler Lajos, akik valamen�nyien a magyar és a nemzetközi tudományos élet kiválóságai voltak.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kara az ország legnagyobb olyan intézménye, ahol a természettudományok mindegyikét a
legmagasabb szinten képviselik. Az itt felhalmozott
szellemi tőke nélkülözhetetlen és egyedülálló eszközt jelent emberi erőforrásaink alkalmassá tételéhez a tudásintenzív információs társadalmakhoz
való felzárkózásra.

Jelenlegi oktatóink, kutatóink között számos Széchenyi-díjjal, Szent-Györgyi Albert-díjjal vagy más
magas tudományos kitüntetéssel kitüntetett személy található. Lovász László matematikus 1999-ben
Wolf-díjat, 2010-ben Kyoto-díjat kapott, e két díjat a
Nobel-díjjal tartják egyenrangúnak.
44
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Állam- és Jogtudományi Kar (ÁJK)

Kari honlap

http://www.ajk.elte.hu

Mintatantervek BA

http://www.ajk.elte.hu/kepzesek

Mintatantervek MA

http://www.ajk.elte.hu/kepzesek

Mintatantervek szakirányú továbbképzés

http://www.ajk.elte.hu/kepzesek

Mintatantervek tanárképzés

http://www.ajk.elte.hu/kepzesek

Mintatantervek doktori képzés

http://www.ajk.elte.hu/kepzesek

Az ELTE Képzési programja

https://www.elte.hu/kpr

Záróvizsgára való jelentkezés rendje,
a záróvizsga részletei BA

http://www.ajk.elte.hu/zarovizsga

Záróvizsgára való jelentkezés rendje,
a záróvizsga részletei MA

http://www.ajk.elte.hu/zarovizsga

Záróvizsgára való jelentkezés rendje,
a záróvizsga részletei szakirányú továbbképzés

http://www.ajk.elte.hu/zarovizsga

Záróvizsgára való jelentkezés rendje,
a záróvizsga részletei doktori képzés

http://www.ajk.elte.hu/zarovizsga

Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar (BGGYK)
—
Kari honlap

http://barczi.elte.hu

Mintatantervek BA

http://barczi.elte.hu/content/th-tantervek-ba.
cl.14?m=79

Mintatantervek MA

http://barczi.elte.hu/content/th-tantervek-ma.
cl.15?m=80

Mintatantervek szakirányú továbbképzés

http://barczi.elte.hu/content/szakiranyutovabbkepzesek-tantervei.t.129?m=81

Az ELTE Képzési programja

https://www.elte.hu/kpr

Záróvizsgára való jelentkezés rendje,
a záróvizsga részletei BA

http://barczi.elte.hu/content/zarovizsga-tetelek-ba-ma-foiskolai-krediteses-egyetemi-kepzes-hallgatoinak-a-reszere.t.76

Záróvizsgára való jelentkezés rendje,
a záróvizsga részletei MA

http://barczi.elte.hu/content/zarovizsga-tetelek-ba-ma-foiskolai-krediteses-egyetemi-kepzes-hallgatoinak-a-reszere.t.76

Záróvizsgára való jelentkezés rendje,
a záróvizsga részletei szakirányú továbbképzés

http://barczi.elte.hu/content/zarovizsga-tetelek-ba-ma-foiskolai-krediteses-egyetemi-kepzes-hallgatoinak-a-reszere.t.76

Záróvizsgára való jelentkezés rendje,
a záróvizsga részletei doktori képzés

képzés:http://nevelestudomany.phd.elte.hu/
doktori-kepzes/doktori-programok/
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Bölcsészettudományi Kar (BTK)
—
Kari honlap

http://www.btk.elte.hu

Mintatantervek BA

http://www.btk.elte.hu/ba/szakiranyok
Diszciplináris: http://www.btk.elte.hu/Alias-195

Mintatantervek MA

Mintatantervek szakirányú továbbképzés

http://www.btk.elte.hu/Alias-246

Mintatantervek tanárképzés

http://www.btk.elte.hu/Alias-197

Mintatantervek doktori képzés

http://www.btk.elte.hu/phd/hirek

Az ELTE Képzési programja

https://www.elte.hu/kpr

Záróvizsgára való jelentkezés rendje,
a záróvizsga részletei BA

http://www.btk.elte.hu/ba/zarovizsga

Záróvizsgára való jelentkezés rendje,
a záróvizsga részletei MA

http://www.btk.elte.hu/Alias-258

Záróvizsgára való jelentkezés rendje,
a záróvizsga részletei doktori képzés

http://www.btk.elte.hu/phd/hirek

Informatikai Kar (IK)
—
Kari honlap

http://ik.elte.hu

Mintatantervek BA

http://www.inf.elte.hu/karunkrol/oktatas/
tantervek/Lapok/tantervihalok.aspx

Mintatantervek MA

http://www.inf.elte.hu/karunkrol/oktatas/
tantervek/Lapok/tantervihalok.aspx

Mintatantervek szakirányú továbbképzés

http://www.inf.elte.hu/karunkrol/oktatas/
tantervek/Lapok/tantervihalok.aspx

Mintatantervek tanárképzés

http://www.inf.elte.hu/karunkrol/oktatas/
tantervek/Lapok/tantervihalok.aspx

Mintatantervek doktori képzés

http://www.inf.elte.hu/karunkrol/oktatas/
tantervek/Lapok/tantervihalok.aspx

Az ELTE Képzési programja

https://www.elte.hu/kpr

Záróvizsgára való jelentkezés rendje,
a záróvizsga részletei BA

http://www.inf.elte.hu/hallgatok/Lapok/
Szigorlatnagyprogramzarovizsga.aspx

Záróvizsgára való jelentkezés rendje,
a záróvizsga részletei MA

http://www.inf.elte.hu/hallgatok/Lapok/
Szigorlatnagyprogramzarovizsga.aspx

Záróvizsgára való jelentkezés rendje,
a záróvizsga részletei szakirányú továbbképzés

http://www.inf.elte.hu/hallgatok/Lapok/
Szigorlatnagyprogramzarovizsga.aspx

Záróvizsgára való jelentkezés rendje,
a záróvizsga részletei doktori képzés

http://www.inf.elte.hu/hallgatok/Lapok/
Szigorlatnagyprogramzarovizsga.aspx
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Interdiszciplináris: http://www.btk.elte.hu/Alias-198

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

Pedagógiai és Pszichológiai Kar (PPK)
Kari honlap

http://www.ppk.elte.hu

Mintatantervek BA

https://tanulmanyi.pk.elte.hu/info/tantervek-ppk

Mintatantervek MA

https://tanulmanyi.pk.elte.hu/info/tantervek-ppk

Mintatantervek szakirányú továbbképzés

https://tanulmanyi.pk.elte.hu/info/tantervek-ppk

Mintatantervek tanárképzés

https://tanulmanyi.pk.elte.hu/info/tantervek-ppk

Mintatantervek doktori képzés

https://tanulmanyi.pk.elte.hu/info/tantervek-ppk

Az ELTE Képzési programja

https://www.elte.hu/kpr

Záróvizsgára való jelentkezés rendje,
a záróvizsga részletei BA

http://pszichologia.elte.hu/oktatas/ba-kepzes/
zarovizsga-ba/

Záróvizsgára való jelentkezés rendje,
a záróvizsga részletei MA

http://pszichologia.elte.hu/oktatas/ma-kepzesek/
diplomaszerzes-ma/

Záróvizsgára való jelentkezés rendje,
a záróvizsga részletei szakirányú továbbképzés

https://tanulmanyi.pk.elte.hu/tovabbkepzes-ppk
2016 / 2017

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ

—

Tanító- és Óvóképző Kar (TÓK)
—
Kari honlap

http://www.tok.elte.hu

Mintatantervek BA

http://to.ttk.elte.hu/alapszakos-tantervek

Mintatantervek MA

http://to.ttk.elte.hu/mesterszakos-tantervek

Mintatantervek szakirányú továbbképzés

http://www.tok.elte.hu/kepzes/szakiranyu

Mintatantervek tanárképzés

http://tkk.tanterv.elte.hu

Az ELTE Képzési programja

https://www.elte.hu/kpr

Záróvizsgára való jelentkezés rendje,
a záróvizsga részletei BA

http://www.tok.elte.hu/file/altinfo.pdf

Záróvizsgára való jelentkezés rendje,
a záróvizsga részletei MA

http://www.tok.elte.hu/file/altinfo.pdf

Záróvizsgára való jelentkezés rendje,
a záróvizsga részletei szakirányú továbbképzés

http://www.tok.elte.hu/file/altinfo.pdf

Záróvizsgára való jelentkezés rendje,
a záróvizsga részletei doktori képzés

http://www.tok.elte.hu/file/altinfo.pdf
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Társadalomtudományi Kar (TÁTK)
—
Kari honlap

http://www.tatk.elte.hu
http://tatk.elte.hu/oktatas/szakok

Mintatantervek BA

http://tatk.elte.hu/oktatas/szabalyzatok/
mintatantervek

http://tatk.elte.hu/oktatas/szabalyzatok/
mintatantervek

Mintatantervek doktori képzés

http://tatk.elte.hu/szakok/phd

Az ELTE Képzési programja

https://www.elte.hu/kpr

Záróvizsgára való jelentkezés rendje,
a záróvizsga részletei BA

http://tatk.elte.hu/oktatas

Záróvizsgára való jelentkezés rendje,
a záróvizsga részletei MA

http://tatk.elte.hu/oktatas

Záróvizsgára való jelentkezés rendje,
a záróvizsga részletei doktori képzés

http://tatk.elte.hu/oktatas
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http://tatk.elte.hu/szakok/mesterkepzes
Mintatantervek MA

Természettudományi Kar (TTK)
—
Kari honlap

http://www.ttk.elte.hu

Mintatantervek BA

http://to.ttk.elte.hu/alapszakos-tantervek

Mintatantervek MA

http://to.ttk.elte.hu/mesterszakos-tantervek

Mintatantervek tanárképzés

http://to.ttk.elte.hu/osztatlan-tanarkepzes-2013-tol

Az ELTE Képzési programja

https://www.elte.hu/kpr

Záróvizsgára való jelentkezés rendje,
a záróvizsga részletei BA

http://to.ttk.elte.hu/zarovizsga-jelentkezes

Záróvizsgára való jelentkezés rendje,
a záróvizsga részletei MA

http://to.ttk.elte.hu/zarovizsga-jelentkezes

Záróvizsgára való jelentkezés rendje,
a záróvizsga részletei szakirányú továbbképzés

http://to.ttk.elte.hu/zarovizsga-jelentkezes

Záróvizsgára való jelentkezés rendje,
a záróvizsga részletei doktori képzés

http://to.ttk.elte.hu/zarovizsga-jelentkezes
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Az egyes tantárgyak:
•

szakmai tartalmának elsajátítási céljait

•

évközi tanulmányi követelményeit

•

olyan leírását, amely lehetővé teszi az Nftv. 49. § (5) bekezdése szerinti döntéshozatalt,
tartalmazza a megszerzendő ismeretek, elsajátítandó alkalmazási (rész)készségek és
(rész)kompetenciák (attitűdök, nézetek, önállóság és felelősségvállalás) leírását

•

a megszerzett ismeretek, elsajátított (rész)készségek és (rész)kompetenciák (attitűdök,
nézetek, önállóság és felelősségvállalás) értékelési módjait, azok ütemezését

•

az ismeretek, készségek és kompetenciák (attitűdök, nézetek, önállóság és felelősségvállalás)
elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagait

2016 / 2017
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a képzési tematikák foglalják magukba, amelyek az ELTE NEPTUN rendszerében
( https://www.elte.hu/neptun ) érhetőek el bejelentkezés ( https://neptun.elte.hu ) után.
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