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* A képzési idõ az elõvégzettség függvényében változik.

Szakfelelõs: Dr. Tóth László egyetemi docens
Az oklevélben szereplõ szakképzettség megnevezése:
okleveles matematika szakos tanár
Képzés célja:
Bertrand Russelt idézve: ,,A matematika nemcsak igazság, hanem
fennkölt szépség is.’’ Pólya György pedig azt vallotta, hogy: "…
egy matematikai feladattal éppoly jól el lehet szórakozni, mint
egy keresztrejtvénnyel, … az erõteljes szellemi munka
ugyanolyan jó dolog, mint egy erõs teniszjátszma. Ha valaki
egyszer megízleli a matematika örömét, nem fogja egykönnyen
elfelejteni." Hogy az új generációk is részesüljenek ebbõl az
örömbõl, hogy megtanulják milyen területeken és mire
alkalmazható a matematika, az elsõsorban a matematikatanárok
feladata, akik magas színvonalú szakmai tudással és emberi
példamutatással a felnövekvõ nemzedékek pályaválasztására is
hatással lehetnek.
A képzés célja olyan középiskolai matematikatanárok képzése,
akik magas szintû elméleti és gyakorlati szakmai ismeretekkel
rendelkeznek. A tanulmányaikat befejezett matematikatanárok
alkalmasak a tudományterületükön felmerülõ feladatok és
problémák önálló tanulmányozására és megoldására. Képesek a
matematika megfelelõ szintû oktatására, a középiskolai
oktatásban felmerülõ problémák megoldására, más szakterületek
oktatóival történõ együttmûködés keretében is. Kellõ mélységû
ismeretekkel rendelkeznek PhD-tanulmányok folytatására.
Felvételi információ / Jelentkezési
Jelentkezési feltételek:
A jelentkezés feltétele: felsõfokú oklevél (KKK szerinti megfelelõ
elõvégzettség)
Általános felvételi tudnivalók: http://www.felvi.hu/felveteli
Bõvebb felvételi információk: http://felveteli.ttk.pte.hu

A kiadványban szereplı adatok tájékoztató jellegőek!

Képzési jellemzõk:
A képzés kezdete: adott tanév szeptembere
A képzés helyszíne: PTE-TTK Pécs (7624 Pécs, Ifjúság útja 6.)
A foglalkozások gyakorisága: naponta, órarend szerint
Fõbb tárgyak:
Algebra és számelmélet, matematikai analízis, geometria, valós és
komplex függvénytan, valószínûségszámítás és matematikai
statisztika, kombinatorika, elemi matematika, szakmódszertan
Elhelyezkedési lehetõségek:
A tanári diplomával rendelkezõk elsõsorban az alap- és
középfokú oktatási intézményekben helyezkedhetnek el, tanári
munkakörben. Tudományos fokozatot is szerezhetnek, ha
felvételt nyernek az érdeklõdésüknek megfelelõ doktori iskolába.
A Dunántúlon a PTE az egyetlen felsõoktatási intézmény, amely
matematikusokat és matematikatanárokat egyaránt képez. Ez a
tény növeli végzett hallgatóink elhelyezkedési esélyeit.
További információk / Megjegyzés:
A képzésrõl további információ a Matematikai és Informatikai
Intézet honlapján található:
http://www.ttk.pte.hu/mii/
Elérhetõségek:
PTE Természettudományi Kar
Tanulmányi Osztály
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
E-mail: felveteli@gamma.ttk.pte.hu
Honlap: http://felveteli.ttk.pte.hu
PTE Oktatási Igazgatóság
7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.
Telefon: (72) 501-615
Fax: (72) 501-500/2477
E-mail: felveteliinfo@pte.hu
Honlap: http://felveteli.pte.hu

A kiadványban szereplı adatok tájékoztató jellegőek!

