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Földrajz Alapszak (BSc)
A földrajz az egyetlen olyan tértudomány, amelynek egyik ága természettudomány (természetföldrajz), a másik társadalomtudomány (társadalomföldrajz). Ezért az egyetlen igazán széles híd e két nagy tudományterület között. Az összefüggések és kapcsolatrendszerek föltárása segítségével a geográfus – miközben saját tudománya törvényszerűségeit vizsgálja
– ráirányítja a figyelmet a földtan, a biológia, a néprajz, a szociológia, a történelem, a közgazdaságtan, a vallás, a nyelv, a
politika, az építészet, a művészettörténet, sőt az irodalom legjellemzőbb sajátosságaira is. Hogy erről meggyőzzük hallgatóinkat minden tanévben, a szorgalmi időszakban legalább egy 5 napos tanulmányutat szervezünk az ország különböző
tájaira és szomszédos országok hozzánk közeli határvidékeire.
választható szakirányok:

Földrajz tanári szakirány,
Geoinformatikai kutatói szakirány

Képzési forma, és idő:
Nappali tagozat, 6 félév, szemeszterenként 15 oktatási hét, átlagosan heti 25 óra
A képzés célja:
Olyan geográfusok képzése, akik korszerű természettudományos szemléletmódjuk, valamint idegennyelv-tudásuk birtokában képesek a szakterületükön önálló ismeretszerzésre. Elsajátítják a természeti, társadalmi-gazdasági és települési környezet megértéséhez szükséges elméleti és módszertani alapokat, ismereteket szereznek a környezet működéséről, a
természeti és társadalmi-gazdasági környezetről. Továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés
második ciklusban történő folytatásához.

A diploma megnevezése: Geográfus (BSc)
Az ideális jelentkező:
●
akit érdekelnek a körülötte zajló természeti és társadalmi folyamatok térszerkezetét kialakító és irányító törvényszerűségek,
●
akik szeretnek nyitott és értő szemmel utazni – csavarogni – szárazon, vízen és levegőben, és más kultúrákat, szokásokat és tájakat megismerni,
●
aki minél többet akar tudni arról, hogy miként segíthető és valósítható meg az ember, az állat- és a növényvilág egyensúlyát megőrző-javító tájtervezés.
Az alapfokozat képessé teszi a geográfust:
a földrajzi szakirodalom feldolgozására, kritikai értékelésére; a Földön lejátszódó természeti és társadalmi folyamatok sajátosságainak és kölcsönhatásainak felismerésére; a természet- és társadalomföldrajzi rendszer fő elemeinek ismeretében
értelmezni azok törvényszerűségeit, szerkezetüket, kölcsönhatásaikat és változásaikat; a földrajzi környezet komplex felmérésére, a természeti, társadalmi, gazdasági, környezeti folyamatok tematikus térképezésére; földrajzi, térbeli adatok
elemzésére, modellezésére, az eredmények értékelésére, megjelenítésére, térképezésére; a természeti és társadalmi környezetben lejátszódó folyamatok térbeli rendjének meghatározására.

A Földrajz (BSc) alapszak és mesterszak (MSc)
képzési szerkezete a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karán
Munkaerőpiac

Doktori (PhD) képzés a Mikoviny Sámuel
Földtudományi Doktori Iskolában

okleveles geográfus
Mester szintű
szakképzés
(4 félév, 120 kredit)

Geográfus (MSc)
ME MFK

Geográfus (MSc)
más felsőoktatási
intézmény

Másik mesterképzési
szak

Munkaerőpiac
Geográfus (BSc)
Földrajz – X tanári szakirány
(35 kr + 50 kr a másik szakról)

Geoinformatikai szakirány
(74 kr.)

táj- és környezetföldrajzi, település- és területfejleszté- tanári szakirányon a második szak szakterületi ismeretei, terepgyakorlat, továbbá
si, szakinformatikai szakirányokhoz tartozó speciális
pedagógia, pszichológia
ismeretkörök, terepgyakorlat
Természetföldrajzi modul (17 kr.)

Társadalomföldrajzi modul
(19 kr.)

Regionális földrajzi modul (16 kr.)

Európa természet- és társadalomföldfelszínalaktan és belső
népesség- és településföldrajza, Magyarország természet- és tárerők, talajföldrajz, bio- rajz, általános gazdasági föld- sadalomföldrajza, további regionális
geográfia, hidrogeográfia
rajz
ismeretek

Természettudományi és társadalomtudományi
alapismeretek
(16 / 8 kr.)
matematika, informatika, biológia, kémia, Európai Uniós alapismeretek, közgazdaságtan,
szociológia, demográfia

Földtudományi
alapismeretek
(18 kr.)

Földrajzi
alapismeretek (20/17
kr.)

éghajlattan, térképtan,
ásvány- és kőzettan,
földtan

geomatematika,
geoinformatika,
földrajzi vizsgálati,
kutatási módszerek,
technikák

Földrajz alapszak (BSc)
más felsőoktatási intézmény

Alapozás
1. – 2. (-3.) félév
(54 kredit)

Törzsanyag
(2.-) 3. – 4. félév
(52 kredit)

Differenciált
szakmai
ismeretek,
(4-) 5. – 6. félév

Végzettség

Elhelyezkedési lehetőségek:
államigazgatási, vízügyi, környezet- és természetvédelmi, földtani, térképészeti, bánya- és szakhatósági területi intézményeknél és hivataloknál, önkormányzatoknál, környezetvédelmi, településfejlesztési, idegenforgalmi intézményeknél, terület- és településfejlesztési, környezet-, táj- és természetvédelmi, államigazgatási szerveknél, beruházással, infrastruktúrával foglalkozó vállalatoknál és vállalkozóknál, falu- és településszövetségeknél.

