FÖLDRAJZ (BSc)
Jelentkezési feltételek:
A jelentkezés feltétele: érettségi bizonyítvány
Érettségi követelmények:
Kettõt kell választani: biológia v. fizika v. földrajz v. informatika
v. kémia v. matematika v. természettudomány v. történelem v.
szakmai elõkészítõ tárgy (elektronikai alapismeretek, gépészeti
alapismeretek,
informatikai
alapismeretek,
környezetvédelmi/vízgazdálkodási alapismeretek, közgazdasági
alapismeretek). Emelt szint1 érettségi nem kötelezõ.
Az oklevélben szereplõ szakképzettség megnevezése:
geográfus
Szakfelelõs: Dr. Trócsányi András egyetemi docens
Képzés célja:
Az alapképzés célja az, hogy hallgatóink elsajátítsák a földrajzi
látás- és gondolkodásmód alapjait, megtanulják mindazoknak az
eszközöknek és módszereknek az alkalmazását, amelyet a
geográfia a földrajzi tér természeti és társadalmi jelenségeinek és
folyamatainak leírására és elemzésére használ, valamint bõvítsék
és elmélyítsék földrajzi tudásukat. A képzés sikeres elvégzésével
képesek lesznek a térbeli jelenségek leírására, azok elemzésére,
vizsgálatára, az ok-okozati kapcsolatok feltárására hagyományos
és térinformatikai eszközökkel. Ezáltal nem csak a
mesterképzésbe való belépésük lesz zökkenõmentes, hanem a
munkaerõpiacon is használható képességeket kapnak, amelyek
alkalmassá teszik õket sokféle elemzõ, tervezõ, fejlesztõ
munkakör betöltésére.
Képzési jellemzõk:
A képzés kezdete: adott tanév szeptembere
A képzés helyszíne: PTE TTK Pécs (7624 Pécs, Ifjúság útja 6.)
A képzésért felelõs intézet: PTE TTK Földrajzi Intézet
A foglalkozások formája: elõadás, laborgyakorlat, szeminárium,
terepgyakorlat
A foglalkozások gyakorisága: naponta, órarend szerint, nappali
munkarendben
Fõbb tárgyak:

Általános alapozó ismeretek:
Közgazdaságtan,
Társadalomtudományi
alapismeretek,
matematikai alapok és geostatisztika, Hardver és szoftver
alapismeretek

Szakmai alapozó tárgyak:
Földtani alapismeretek, Csillagászati földrajz, Térképtan és
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távérzékelés, Meteorológia és Klimatológia

Szakmai tárgyak:
Természetföldrajzi
kurzusok:
Általános
természetföldrajz,
geomorfológia, Biogeográfia, Talajföldrajz, Hidrogeográfia
Társadalomföldrajzi kurzusok: Általános társadalomföldrajz,
Népesség- és településföldrajz, Általános gazdaságföldrajz,
Politikai földrajz
Regionális földrajzi kurzusok: Magyarország, Európa, illetve az
Európán kívüli világrészek természet- és társadalomföldrajza. A
geográfia módszertana: Digitális térképszerkesztés, digitális
adatkezelés, Geoinformatikai szoftverek (ArcGIS, Grass, QGIS)
ismerete, terep- és laborgyakorlatok, kutatásmódszertani
szeminárium
Szakirányok és specializációk:
Táj- és környezetföldrajz, Terület- és településfejlesztés, Turizmus
Elhelyezkedési lehetõségek:
Elsõsorban a specializációban szerzett ismeretek, az általános
földrajzi kompetenciák és a geoinformatikai tudás alapján,
jellemzõen az alábbi területeken, a köz- és magánszférában
egyaránt:
területfejlesztés: területi tervezõ, pályázatíró, projektmenedzser
munkakörökben;
turizmus: turisztikai referens, turisztikai desztináció-menedzser,
idegenvezetõ és hasonló turisztikai munkakörökben;
környezetvédelem: környezetvédelmi referens, természetvédelmi
õr
egyéb munkakörök: térinformatikus (közm1cégek, egyéb
vállalkozások, önkormányzatok), területi tervezõ, ingatlanpiaci
szakértõ, kutató.
További információk / Megjegyzés:
A földrajzi alapképzés elvégzése utat nyit a geográfus
mesterképzésen túl számos más MSc és MA szak felé is, részletek
a honlapunkon.
A képzéssel kapcsolatos szakmai információk:
További
információk
a
Földrajzi
Intézet
honlapján:
http://foldrajz.ttk.pte.hu/felvetelizok
a Facebook-oldalunkon: facebook.com/foldrajziintezet.pte
valamint személyes érdeklõdés esetén a
foldrajz@gamma.ttk.pte.hu címen
Elérhetõségek:
PTE Természettudományi Kar
Tanulmányi Osztály
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
E-mail: felveteli@gamma.ttk.pte.hu
Honlap:
http://www.ttk.pte.hu/felvetelizok

PTE Oktatási Igazgatóság
7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.
Telefon: (72) 501-681
Fax: (72) 501-616
E-mail: infokti@pte.hu
Honlap: http://felveteli.pte.hu,
http://kti.pte.hu/menu/44
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