
FÖLDRAJZ ALAPKÉPZÉSI SZAK 

KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 
 
 
1. Az alapképzési szak megnevezése: földrajz (Geography) 
 
2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben 
szereplő megjelölése:  
− végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc)  
− szakképzettség: geográfus  
− a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Geographer  
 
3. Képzési terület: természettudomány  
 
4. Képzési ág: föld- és földrajztudományi  
 
5. A képzési idő félévekben: 6 félév  
 
6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit  
6.1. A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: –  
6.2. A szakirányhoz rendelhető minimális kreditérték: 50 kredit  
6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 9 kredit  
6.4. A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 10 kredit  
6.5. A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 36 kredit  
6.6. Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető minimális kreditérték: –  
 
7. Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:  
A képzés célja olyan geográfusok képzése, akik korszerű természettudományos 
szemléletmódjuk, valamint idegen nyelvtudásuk 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. 
 
Az alapfokozat birtokában a geográfusok képesek: 
− a földrajzi szakirodalom feldolgozására, kritikai értékelésére;  
− a Földön lejátszódó természeti és társadalmi folyamatok sajátosságainak és 

kölcsönhatásainak felismerésére;  
− a természet- és társadalom-földrajzi 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.  
 
Az alapfokozat birtokában a geográfusok alkalmasak:  
− földrajzi problémák felismerésére, megfogalmazására;  



− környezeti, tájminősítési, település- és térelemzési szakmai kérdések megoldására, 
szakmai döntések hátterének kidolgozására;  

− a laboratóriumi, terepi adatfelvételek, a társadalom-földrajzi adatok adatbázisba 
rendezésére, kezelésére és geotudományi eszközökkel történő elemzésére;  

− szakterületükön döntések előkészítéséhez szükséges szakmai elemzések készítésére.  
 
A szakon végzettek rendelkeznek együttműködő, kapcsolatteremtő képességgel, 
kommunikációs készséggel, idegen nyelvtudással, minőség iránti igénnyel, felelősségtudattal.  
 
8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök):  
– alapozó ismeretek: 36-58 kredit  
természettudományos és társadalomtudományi alapismeretek (matematika, informatika, 
fizika, biológia, kémia, európai uniós alapismeretek, közgazdaságtan, szociológia, 
demográfia); földtudományi alapismeretek (éghajlattan, térképtan, földtan); földrajzi 
alapismeretek (geomatematika, geoinformatika, földrajzi vizsgálati, kutatási módszerek, 
technikák); 
– szakmai törzsanyag: 36-64 kredit  
természetföldrajzi modul (geomorfológia és belső erők, talajföldrajz, biogeográfia, 
hidrogeográfia); társadalomföldrajzi modul (népesség- és településföldrajz, általános 
gazdasági földrajz); regionális földrajzi modul (Európa természet- és társadalomföldrajza, 
Magyarország természet- és társadalomföldrajza, további regionális ismeretek);  
– differenciált szakmai ismeretek: 55-75 kredit  
táj- és környezetföldrajzi, település- és területfejlesztési, szakinformatikai szakirányokhoz 
tartozó speciális ismeretkörök;  
tanári szakirányon a második szak szakterületi ismeretei, terepgyakorlat, továbbá pedagógia, 
pszichológia;  
speciális gyakorlati ismeretet nyújtó egyéb szakirányok.  
 
9. Szakmai gyakorlat:  
A gyakorlati képzés az elméleti anyag mélyebb megértését, a gyakorlati módszerek, eljárások 
megismerését szolgálja.  
A külső szakmai gyakorló helyen, intézményben, erre alkalmas szervezetnél vagy 
felsőoktatási intézményi gyakorlóhelyen végzett szakmai gyakorlat időtartama legalább 6 hét.  
 
10. Idegennyelvi követelmények: 
Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú 
(B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél 
szükséges. 
 
 

AZ OKTATÁSI HIVATAL NYILVÁNTARTÁSÁBAN SZEREPLŐ 
ADATOK 

 
 
a) A képzés megnevezése: földrajz alapképzési szak 
b) A képzés kódja: BSZKFOL 
c) A képzés besorolása: természettudomány képzési terület 
d) Szakirány(ok): - 
e) Specializáció(k):  

• geoinformatika 



• földrajz-tanári 
f) Megszerezhető végzettség, szint és annak ISCED besorolása: ISCED 6 
g) Megszerezhető szakképzettség(ek): geográfus 
h) A képzés nyelve: magyar 
i) A képzés helye: székhelyen (Miskolc) 
j) Képzési idő: 6 félév 
k) A képzés során megszerzendő kreditek száma: 180 kredit 
l) A nyilvántartásba vétel ideje: 
 OH-FRKP/17694-1/2007. sz. határozat jogerőre emelkedése 
 OH-FHF/1133-4/2009. sz. határozat jogerőre emelkedése 
 FF/839-2/2013. számú határozat 
 FNYF/297-3/2017. számú határozat (2017. március 30.) szerint 

m) A meghirdetés kezdő tanéve: 2006/2007. tanév I. félév 
n) A meghirdetés utolsó tanéve: - 
o) Képzési együttműködések: - 
p) A képzés közös képzés keretében történő megvalósítására vonatkozó adatok: - 
q) Közös képzés esetén az adminisztrációt ellátó intézmény: - 
r) Oklevelet kiállító intézmény: Miskolci Egyetem 
s) A képzés folytatásához szükséges határozat(ok) adatai: 
 ME 7/2005. számú egyetemi tanácsi határozat (2005. március 9.) 
 MAB 2005/6/IX/2/41. sz. határozat (2005. július 1.) 
 10.720-4/2005. számú oktatási miniszteri határozat (2005. július 29.) 
 ME 159/2009. számú szenátusi határozat (2009. április 30.) 
 ME 40/2013. számú szenátusi határozat (2013. február 18.) 

t) Szakfelelős oktató neve, oktatói azonosítója: Siskáné Dr. Szilasi Beáta, 72131964865 
u) Képzési és kimeneti követelmény: 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet 
 


