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A 2009. ıszi Bolyai mőhelykonferencia célja, hogy a BSc-fokozatú tanulmányok elsı 
hároméves ciklusának lezárultával összegezze a mőszaki-természettudományi terület 
tapasztalatait a következı kérdéskörökben: 
 

• A mőszaki-természettudományi BSc-tanulmányok eredményességi mutatói  
• Az alapszakok tananyagának és tanítási módszereinek szükséges korrekciói  
• A mérnöki 7 féléves  és a  természettudományi 6 féléves BSc összeilleszthetısége 
• Hallgatói gondok az MSc megkezdésekor (a hallgatói jogviszony, az 

ösztöndíjrendszer megoldatlan kérdései)   
•  A  reáltudományok tanárszakjainak helyzete, a tanár szakos és tanári szakirányok 

létszámainak alakulása. A tanári pálya iránti motiváció erısítésének lehetıségei, a 
tanári záróvizsga és záró szigorlat szervezése, a szakmódszertani képzések 
helyzete, személyi feltételei, bölcsész-természettudományi szakpárok tanulmányi 
rendje. A Bolognai rendszer bevezetésének hatása a tanárképzésre 

 
A programban 3 felkért elıadás és két diszkusszió szerepel. Utóbbiban minden résztvevı 
aktivitására számítunk! 
 
10.00  Bakonyi László  (Oktatási Hivatal, elnök) 

A BSc/MSc tanulmányok els ő három éve 
10.25  Jánosi Attila  (ELTE HÖK elnökhelyettes) 
 Hallgatói gondok a BSc 3.  éve után és az MSc 1. é v kezdetén 
 
10.40 Diszkusszió a BSc-fokozatot adó mőszaki és természettudományi képzés 

intézményi tapasztalatairól 
Felkért paneltagok: Farkas Etelka  (DE), Hernádi Klára  (SzTE), Pipek János (BME), 

                  Michaletzky György  (ELTE), Pokol György  (BME) 
 Moderátor: Patkós András 
 
12.10 Szendvicsebéd 

 
13.00  Szabó Gábor (SzTE Fizikus Tanszékcsoport & 

      Magyar Innovációs Szövetség, elnök) 
 A tanárképzés gondjai és megoldásuk lehet ősége a BSc/MA rendszerben 
13.25 Diszkusszió a reáltudományok BSc/MA rendszerő tanárképzésének helyzetérıl 

Felkért paneltagok: Erostyák János (PTE), Gaál István  (DE), Liptai Kálmán  (EKF),   
 Pfister Éva  (Corvinus Egyetem), Szalay Luca  (ELTE), Varga Zsuzsa  (SzTE) 
 Moderátor: Tasnádi Péter 
 
14.35  Zárszó 
 
 A rendezvényt az ELTE TTK Szakmódszertani Centruma szervezi, a Magyar Pedagógiai 
Társaság közremőködésével. 
 



Jelentkezési lap1 
 

„A BSc-MSc rendszer ű tanulmányok els ő három évének tapasztalatai 
a műszaki és a természettudományi fels őoktatásban” 

című műhelykonferenciára 
 

Budapest, XI. Nándorfejérvári út 13. 
2009. október 17-én, szombaton de. 10 órától du. 3 óráig 

 
 

Név, beosztás és tudományos fokozat: 
 
Intézmény: 
 
Elektronikus levelezési cím: 
 
 
Hozzászólási téma  elızetes ismertetése (a diszkusszió szekció aláhúzásával) 
 Bsc/MSc elsı 3 éve intézményi tapasztalatai  A reáltudományok tanárképzési helyzete 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
A szervezési költség (1000Ft) a helyszínen történ ő befizetését vállalom. 
 
2009.   
 
 
 
           (aláírás) 
 
 

A kitöltött lapot szíveskedjen  a Bolyai Kollégium titkárságára a 
 secretary@bolyai.elte.hu címre elektronikusan vagy  

faxon a  203-8250  telefonszámra elküldeni. 
 

                                                 
1  Beküldendő legkésőbb 2009. október 5-ig, a Bolyai Kollégium titkárságára. Fax-szám: (1) 203-8250 


