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A Földrajzi és Földtudományi Intézet célja, hogy 
az itt tanulók széles körű ismereteket sajátítsa-
nak el Földünkről, különösen a hazai táj fejlő-
déséről, sajátosságairól, társadalmi-gazdasági 
viszonyairól, a természeti és társadalmi környe-
zetben lejátszódó folyamatok kapcsolatrendsze-
réről. 

Kiemelt célunk olyan szakemberek képzése, akik 
képesek a földrajzi térrel, területiséggel kapcso-
latos kérdések megoldására, tudásukat pedig a 
munkaerőpiacon is hasznosítani tudják. 
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Képzéseink 
Alapképzés 
Földrajz BSc (6 félév) 

Az első három félévben természettudományi, 
társadalomtudományi, földrajzi és földtani alap-
ismeretek fogsz tanulni, olyan tantárgyak kereté-
ben, mint például: 
• A földrajz kémiai alapjai, 
• Föld belső erői
• általános meteorológia, 
• népesség és településföldrajz, 
• kartográfia, 
• a földrajz közgazdaságtani alapjai, 
• csillagászati alapismeretek, 
• EU alapismeretek, 
• matematikai praktikum… stb. 
A példákból is láthatod, hogy igen széles körű, átfogó alapok segítenek majd abban, hogy 
el tudd dönteni, milyen irányban szeretnél továbbhaladni, mi az ami téged jobban vonz, 
érdekel, amit szívesebben tanulnál még részletesebben. A negyedik félévtől minden 
Földrajz BSc-s az 4 lehetséges specializáció (lásd az ábrán) közül választ egyet magának. 
Így a törzsanyagon kívül – ahol megismerkedsz például Magyarország és Európa föld-
rajzával, Földünk globális problémáival, környezetvédelemmel, menedzsment alapjaival, 
politikai földrajzzal stb – széles körű szakmai ismereteket is elsajátítasz. 

Mesterképzések 
Geográfus MSc (4 félév) 

A mesterképzés célja olyan okleveles geográfusok képzése, akik felkészültek az alapvető 
természeti, környezeti, technikai és társadalmi jelenségekben megnyilvánuló földrajzi 
törvényszerűségek tanulmányozására, megértésére. A mester szintű oklevelet szerzett 
hallgatók széles körű tájékozottsággal rendelkeznek, biztos és átfogó topográfiai isme-
reteket birtokolnak, problémamegoldó gondolkodásra képesek, komplex látásmóddal 
rendelkeznek, amely magában foglalja a természeti, a társadalmi-kulturális és a gaz-
dasági környezetet, valamint a lokális, a regionális és a globális szemléletű földrajzi és 
környezeti gondolkodást. 
Mivel a képzés elsősorban a kutatói készségek és ismeretek fejlesztésére irányul, az itt 
végzettek képesek eredeti szakmai megoldások kifejlesztésére és alkalmazására. Jól 
felkészült, együttműködni képes munkatársai lehetnek akadémiai és ipari kutatóinté-
zetek munkacsoportjainak. 

A specializációkkal kapcsolatos részletes információk: www.ttik.hu/geo



Földrajz-X szakos tanár osztatlan képzés (3+1+1, vagy 3+2+1 év) 

A képzés célja a közoktatásban, a szakképzésben és a felnőttképzésben járatos földrajzta-
nárok képzése, felkészítése. Az első három évben mind az általános, mind a középiskolai 
tanárjelöltek egységesen általános földrajzi ismereteket, természettudományi, földtu-
dományi, természetföldrajzi valamint általános társadalom- és gazdaságföldrajzi isme-
reteket tanulnak. Az általános iskolai tanárjelöltek az első három év után 1, középiskolai 
tanárjelöltek pedig 2 évet tanulnak kiegészítve az első három év ismereteit olyanokkal 
(szakmódszertan, földrajzi praktikum), amelyek felkészítik és alkalmassá teszik a hallga-
tókat arra, hogy tudásukat képesek legyenek továbbadni, megtanítani, valamint széles – 
az egész Földre kiterjedő – földrajzi tudást szereznek, megismerik továbbá a társadalom, 
a táj és a környezet mélyebb összefüggéseit. Az utolsó évben minden hallgatónak egy 
év szakmai gyakorlatot kell elvégeznie a közoktatásban. Olyan tanárokat képezünk, akik 
• széles körű tájékozottsággal rendelkeznek, 
•  biztos és átfogó topográfiai ismereteket birtokolnak, 
• problémamegoldó gondolkodásra képesek, 
•  komplex látásmóddal rendelkeznek, amely magában foglalja a természeti, a társa-

dalmi-kulturális és a gazdasági 
környezetet, valamint a lokális, 
a regionális és a globális szem-
léletű földrajzi és környezeti 
gondolkodást. 

Földrajz mellé a másik szak a 
Szegedi Tudományegyetem kíná-
latából választható. A Szegeden 
végzett földrajztanárok jelen-
leg is a közoktatás, ezen belül a 
földrajztanítás meghatározó és 
mértékadó szereplői országos 
viszonylatban is. 
További információk:  
www.u-szeged.hu/tanarkepzes 

Doktori képzés 
A mesterképzés elvégzése után 
lehetőség van tovább folytatni 
a tanulmányokat, elmélyíteni a 
kutatómunkát, és a Környezettu-
dományok, valamint a Földtudo-
mányok Doktori Iskola keretében 
bekapcsolódni a doktori (PhD) 
képzésbe.
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Partnereink, egyetemek, ipari 
kapcsolatok 

A tanszékek kutatási spektrumukat tekintve 
jelentős nemzetközi kapcsolatokkal rendelkez-
nek. Az európai intézetek közül számos lehetőség 
nyílik ERASMUS, CEEPUS programok keretében 
már részben a BSc-, de az MSc-képzés részeként 
is. Így a megszerzett ismeretek és készségek 
jelentősen növelik hallgatóink elhelyezkedési 
esélyeit a munkaerőpiacon. 
Aktív oktatási, kutatási kapcsolatot tartunk fenn 
számos magyarországi és nemzetközi vállalattal 
például: 
• Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, 
• MOL Nyrt., 
• Országos Meteorológiai Szolgálat, 
• Geodézia Zrt., 
• Vízügyi Igazgatóságok, 
• Nemzeti Parkok, 
• INTERGEO Kft., 
• BOREAS Kft., 
• ESRI. 
• NNG (iGO)

Ezek a cégek hallgatóink számára szakmai gya-
korlati lehetőséget, valamint számos végzett 
MSc-hallgatónknak megélhetést biztosítanak. 



Mi biztosítja a minőségi oktatást? 

Képzésünk rendkívül gyakorlatközpontú, szá-
mos laborgyakorlat, terepgyakorlat és szakmai 
gyakorlat segíti, hogy az elméletben elsajátított 
tudás a valós életben is alkalmazható legyen. 
Hallgatóink tanulmányaihoz kiváló feltételeket 
biztosít az új egyetemi Tanulmányi és Informá-
ciós Központ és a Földrajzi és Földtudomány Inté-
zet. Az utóbbi években a teljes tanszékcsoporti 
infrastruktúrát felújítottuk. Bővült a tantermek, 
számítógépes termek, valamint laborok száma, 
korszerű műszerekkel gazdagodtunk, mely min-
den esetben hallgatóink kényelmét és érdekeit 
szolgálja. Jelenleg egy 180 fős nagyelőadó, 7 
tanterem, 5 számítógépes terem, valamint 22 
labor és egy nagyszerű tanári csapat várja kedves 
leendő hallgatóit!

Földrajz és a munkaerőpiac 
Mivel foglalkozik egy geoinformatikus? 

•  Az adatgyűjtés folyamatát önállóan és értelme-
zetten végigvezeti. 

•  Az önállóan gyűjtött adatokat adatbázisrend-
szerbe rendezi, vagy a beszerzett adatokat geo-
informatikai alapon rendszerezi. 

•  A rendezett adatbázisokban műveletek végez 
és modellt alkot. 

•  Az adatgyűjtés, elemzés, megjelenítés szem-
pontjából a legismertebb térinformatikai szoft-
vereket (ArcGIS, Idrisi, AutoCAD, Grass stb.) 
használja. 

Mivel foglalkozik az idegenforgalmi szakember? 

•  Elemzi a turizmus alapjaiként szolgáló adottsá-
gokat és feltételeket a különböző térségekben. 

•  Befolyásolja a turisztikai célterületek kérdés-
körének komplex kezelési módjait, a turizmus 
hatásainak természeti, társadalmi, gazdasági, 
politikai következményeit. 
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•  Az Európai Unió forrásaihoz kötődő területi 
vetületű idegenforgalmi projekteket előkészíti, 
megtervezi és lebonyolítja. 

Mivel foglalkozik a környezetföldrajzi 
 szakember? 

•  A táj- és környezetvédelem természeti és társa-
dalmi vonatkozásainak komplex elemzésével és 
tervezésével. 

•  A táj- és környezetalakítás hatásait prognoszti-
zálja, a várható következményeket jelző indiká-
torokat meghatározza. 

•  A modern térinformatikai eszközöket és mód-
szereket alkalmazza a táj- és környezet-moni-
toring megszervezésére. 

•  A táj- és környezetfejlesztés érdekében a reha-
bilitációs beavatkozásokat irányítja. 

•  Átlátja a táj- és környezetvédelemben szerepet 
játszó helyi, regionális és európai uniós intéz-
ményrendszer működését, illetve a gyakorlatba 
átülteti ezek intézkedéseit. 

Mivel foglalkozik a településfejlesztő 
 szakember? 

•  Terület- és településfejlesztési kérdéseket ele-
mez. 

•  Települések és térségek helyzetelemzését, kon-
cepciók, stratégiák készítését végzi. 

•  Komplex területi folyamatok megértése, prob-
lémák feltárása után megoldási alternatívákat 
dolgoz ki. 

•  Különböző típusú fejlesztési és rendezési prog-
ramokat és terveket készít. 

•  Terület- és településfejlesztéshez kapcsolódó 
pályázatokat ír és menedzsel.



SZTE Földrajzi és Földtudományi Intézet
Kapcsolattartó:  Csépe-Muladi Beáta, (geo@geo.u-szeged.hu)  

6720 Szeged, Egyetem u. 2.  
Telefon: +36 62 546 348, Fax: +36 62 544 158

www.ttik.hu • www.fft-geo.hu
 www.facebook.com/szte.ttik • www.facebook.com/fftgeo


