
Tájékoztató 

kémiatanár szakosoknak

Hibridoktatás a

2020-2021. tanévben



A kötelező távolságtartás és maszkviselés miatt 

idén ilyen képek nem készülhetnek majd a 

kémiatanár szakos hallgatókról, de azért 

találkozhatnak egymással és az oktatóikkal is.

Ennek általános feltételei az ELTE Járványügyi 

Operatív Koordináló Testület aktuálisan érvényes 

tájékoztatóiban olvashatók. 

Segítséget nyújtanak a digitális ügymenettel 

kapcsolatos gyakorlati információk is.

Az Eötvös Loránd

Tudományegyetem hibridoktatást 

tervez a 2020/2021. tanévre

https://www.elte.hu/koronavirus
https://www.elte.hu/digitalis-ugymenet


Kémiatanár szakos kritérium dolgozat és kritérium tárgy

Aug. 31-én az elsős hallgatók kritérium dolgozatot írnak, amivel teljesíthetik a 

Kémia kritériumtárgyat (kemkritk17ka). Ennek feltételei, pontos helye és 

időpontja az ELTE Kémiai intézet honlapjának osztatlan tanárszakosok számára 

fönntartott oldalán találhatók majd meg.

A fenti weboldalon a kritériumdolgozatra való felkészülést segítő  

fogalomjegyzék és minta feladatsor is rendelkezésre áll.

A Kémia kritériumtárgy kontaktórái a 0.-6. héten, heti 4 órában lesznek (kedd 15-

17 óra és csütörtök 14-16 óra között). Az utána  következő hetekben előzetes 

egyeztetés alapján, egyéni konzultációra lesz lehetőség.

http://gdurko.web.elte.hu/kemia_kriterium.htm
http://chemistry.elte.hu/
http://chemistry.elte.hu/staticpage.php?var1=28
http://chemistry.elte.hu/oktatas_andrea/BSc/KRIT_2019_tematika_DurkoG.pdf
http://chemistry.elte.hu/oktatas_andrea/BSc/KRIT_felmero_minta_2019_DurkoG.pdf


A kémiatanár szakos hallgatók számára oktatott tárgyak közül az Általános kémia 
labort (altkemlabk17la) tömbösítve, a 0.-5. héten, aug. 31.-okt. 2. között tartjuk, 
heti 6 órában. A tanrend függvénye, hogy ezt a hét mely napjaira vehetik föl a 
hallgatók, de több alternatíva közül választhatják ki majd a saját órarendjükbe 
legkönnyebben beilleszthető időpontot.

Az első évfolyamos kémiatanár szakos oktatás

Az Általános kémia előadás (altkemk18eo) és az 

Általános kémia számolási gyakorlat 

(altkemszamk17ga) oktatása a tanrendben 

látható módon indul (a számolási gyakorlat már 

az aug. 31.-vel kezdődő héten).

Ezért tehát arra kérünk minden első évfolyamos kémiatanár szakos hallgatót, 

számítson arra, hogy aug. 31-től már be kell járnia az óráira az egyetemre.

http://to.ttk.elte.hu/?q=osztatlan-tanarkepzes-2018-tol
http://altklab.elte.hu/


Egyetemi jelenlét és digitális munkarend vegyesen
Az Általános kémia labortól eltekintve, a többi kémiatanár 
szakos tárgy oktatása esetében nem lesz tömbösítés. 

Kivételt képez a képzésüket 2014-től a kezdők tantervi 
hálójában az Analitikai kémia labor kémiatanároknak (2): 
Kvalitatív analitika (kk51t4akv) tárgy, ami viszont 
egyébként is összesen 4 alkalommal szokott lenni (most a 
2.-3.-4.-5. héten lesz megtartva.

A személyes jelenlétet igénylő órák be lesznek osztva a 
TTK Tanulmányi Hivatal honlapjáról elérhető tanrendbe. 
A Neptunban pedig jelölve lesz, mely tárgyak lesznek 
digitális munkarendben megtartva. A tárgyfelelősök az 
érintett hallgatókkal e-mailben egyeztetnek majd.
Lehetnek olyan előadások is, amelyek a más 
szakosok tömbösített laborjai miatt csak a félév 9. 
hetétől kezdődnek.

http://to.ttk.elte.hu/


Egyetemi jelenlét és digitális munkarend vegyesen

A kémia szakmódszertani órákat személyes jelenléttel
szeretnénk megszervezni, de a laboratóriumi 
gyakorlatokat a félév első felére tervezzük. Ha a 
járványhelyzet megengedi, ezek keretében megint tartunk 
nyílt laborokat az általános és középiskolásoknak.

Sőt, a tervek szerint újra lesz 
Kutatók Éjszakája is, csak most 
2020. november 27-én.

http://nepszerukemia.elte.hu/getpage.php?free=1&id=18&detid=18
http://nepszerukemia.elte.hu/getpage.php?free=1&id=19&detid=19


Az iskolai jelenlétet igénylő tárgyak

Mivel az iskolákban a tervek szerint szeptembertől 

hagyományos tanrendben folyik az oktatás, az 

érvényes protokoll betartása mellett a kémiatanár 

szakos hallgatók ott folyó munkája is 

engedélyezett.

A Bevezetés a kémiatanításba (kk5t1tan) tantárgy 

keretében szeretnénk megszervezni a szokásos 

hospitálásokat. A Terepgyakorlat (terepgyakk18go) 

is folyhat iskolai helyszíneken.

Az iskolai tanítási gyakorlatokra az ELTE 

Tanárképző Központ már beosztotta a hallgatókat. 

Az ezekkel kapcsolatos részletekről a TKK 

munkatársaitól lehet érdeklődni.

https://tkk.elte.hu/
https://tkk.elte.hu/category/elerhetosegek/


A kötelező és ajánlott járványügyi óvintézkedések 

betartásával egyetemen és iskolán kívüli helyszíneken is 

folytatódhat a gyakorlatok keretében végzett munka. 

Az egyéb külső helyszíneken folyó munka

Ismét lehet a különféle projektek keretében is 

tudománynépszerűsítő rendezvényeket szervezni.

A kémia szakmódszertani fejlesztések folytatását 

is tervezzük, mind az MTA-s projektben, mind a 

kémiatanári honlap kialakítása tekintetében.

http://nepszerukemia.elte.hu/getpage.php?free=1&id=15&detid=15
http://ttomc.elte.hu/publications/90
http://sz2a.hu/


A 2020/2021. tanév rendje és tervezett eseményei

A tanév rendje az ELTE weboldalán

I. (őszi) félév

Regisztrációs időszak 2020. aug. 24.-szept. 6. 

(vasárnap)

Egyetemi tanévnyitó 2020. szept. 4. (péntek)

UNESCO Egyetemi Sport Nemzetközi Napja 2020. 

szept. 25. (péntek)

Szorgalmi időszak

Tömbösített kurzusok kezdése 2020. aug. 31. (hétfő)

Első nap (normál üzemmód) 2020. szept. 7. (hétfő)

Őszi szünet: 2020. okt. 26-31. (hétfő-szombat)*

Utolsó tanítási nap 2020. dec. 12. (szombat)*

Vizsgaidőszak

Első nap 2020. dec. 14. (hétfő)

Utolsó nap 2021. jan. 30. (szombat)

II. (tavaszi) félév

Regisztrációs időszak 2021. febr. 7-ig (vasárnap)

Szorgalmi időszak

Első nap 2021. febr. 8. (hétfő)

Tavaszi szünet 2021. márc. 31. – ápr. 6. (szerda-kedd)

Utolsó tanítási nap 2021. máj. 15. (szombat)*

Eötvös-nap (tanítási szünet) 2021. máj. 6. (csütörtök)

Pázmány-nap (tanítási szünet) 2021. máj. 7. (péntek)

Vizsgaidőszak

Első nap 2021. máj. 17. (hétfő)

Utolsó nap 2021. júl. 3. (szombat)*

*A szombati nap csak a levelező és esti munkarendre 

érvényes.

https://www.elte.hu/kozerdeku/tanev-rendje?m=26


Hasznos linkek és elérhetőségek

ELTE

Tanárképző Központ

Felvettek

Egyetemi élet

Hallgatóknak

Természettudományi Kar

TTK Facebook

TTK Youtube

TTK Instagram

TTK-s hallgatóknak

TTK Tanulmányi Hivatal

Kémiai Intézet

TTK Hallgatói Önkormányzat

Kémia Korrepetálás

Hibrid oktatás 2020

Digitális ügymenet

Neptun

Dékán: Dr. Kacskovics Imre dekan@ttk.elte.hu

Oktatási dékánhelyettes: Dr. Müller Viktor oktatasidh@ttk.elte.hu

Intézetigazgató: Dr. Szalai István intezet@chem.elte.hu

Oktatási igazgatóhelyettes: Dr. Varga Imre imo@chem.elte.hu

Kémiatanári szakfelelős: Dr. Túri László turi@chem.elte.hu

Kémiatanár szakos koordinátor: Dr. Szalay Luca luca@chem.elte.hu

A Hallgatói Ügyek Rektori Biztosa Dr. Horváth Georgina 

horvath.georgina@ajk.elte.hu

Az ELTE TTK Tanulmányi Hivatal hivatalvezetője: 

Török Gabriella torok.gabriella@ttk.elte.hu

Kémiai Intézet adminisztráció:

Hivatalvezető: Perics Gabriella intezet@chem.elte.hu

Tanulmányi ügyek: Kochis Andrea kochisandrea@caesar.elte.hu

Hallgatói önkormányzat

Elnök Jeges Viktor Péter elnok@ttkhok.elte.hu

Speciális Hallgatói Ügyeket Támogató Iroda

Osztályvezető Kovács Krisztina kovacs.krisztina@kancellaria.elte.hu

https://www.elte.hu/
https://tkk.elte.hu/
https://www.elte.hu/felvettek
https://www.elte.hu/egyetemielet
https://www.elte.hu/hallgatoknak
https://ttk.elte.hu/
https://www.facebook.com/ttk.elte
https://www.youtube.com/channel/UCQGQlr9fOc16IQXBE_Dxj6A
https://www.instagram.com/elte_ttk/
https://ttk.elte.hu/content/hallgatoknak.t.1060?m=6
http://to.ttk.elte.hu/
http://chemistry.elte.hu/
https://ttkhok.elte.hu/
https://www.facebook.com/eltekeko
https://www.elte.hu/content/hibrid-oktatassal-inditja-az-uj-tanevet-az-elte.t.21652
https://www.elte.hu/digitalis-ugymenet
https://www.elte.hu/neptun


Sok sikert és jó egészséget kívánunk minden 

kémiatanárnak készülő hallgatónknak!


