
Céljaink
• profi biológusok képzése
• gyakorlatorientált megközelítés
• hallgató-centrikus oktatás
• korszerű ismeretek nyújtása

Oktatási háttér
• egyedülállóan modern laboratóriumok és 

műszerpark
• minősített, nemzetközileg is elismert  

oktatói gárda
• jól felszerelt tantermek

Mit kell teljesítened? 
 3 év
 6 hetes szakmai gyakorlat
 szakdolgozat elkészítése, megvédése
 középfokú nyelvvizsga

Ösztöndíjak,
tehetséggondozás
A szorgalmas, fejlődni vágyó hallgatókat 
szolgálják a demonstrátori ösztöndíjak. 
Tagja lehetsz a szakkollégiumnak, lehetőséged 
van bekapcsolódni az intézetünkben folyó 
tudományos munkába, továbbá jó eséllyel 
vehetsz részt tudományos diákköri 
donferencián (TDK). Pályázhatsz nemzetközi 
ösztöndíjakra  és külföldi tanulmányok 
folytatására is pl. ERASMUS.

Biológia BSc diploma birtokában
olyan szakemberré válsz, aki képes a
legkülönfélébb mikrobiológiai, orvosi,
genetikai, egészségügyi, élelmiszeripari és
minőség ellenőrző laboratóriumok vizsgálati
feladatainak ellátására. Képes leszel önálló
laborfeladatok tervezésére és végrehajtására.

Elhelyezkedhetsz:
Egészségügyi, élelmiszeripari, 
növényvédelmi, gyógyszeripari, 
környezetvédelmi és minőség ellenőrző 
laborokban. 

Szakmai gyakorlóhelyeink:
MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézete 
Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft., 
Magyar Madártani és Természetvédelmi 
Egyesület, Techno-Víz Kft., Coloplast
Hungary Kft., Napkori Erdőgazdák Zrt. 
(Harangodi Erdészeti Erdei Iskola), Tiszatáj
Környezet- és Természetvédelmi Köz-
alapítvány, Alkaloida Vegyészeti Gyár Zrt., 
Felső-Tisza Alapítvány, E-misszió 
Egyesület, Unilever Magyarország Kft 
(Nyíbátor), ANALAB Kft. (Debrecen), SGS 
Hungária Kft., DE Agrár- és 
Gazdálkodástudományok Centruma

Ha a terepi munkát kedveled olyan képzést 
kapsz, amivel olyan szakemberré válsz, aki, a 
hidrobiológia, a természetvédelem és a 
mikrobiális ökológia területein terepi és 
laboratóriumi felméréseket és kísérleti 
munkákat önállóan megtervezni, elvégezni és 
kiértékelni.

Nemzeti parkokban, természetvédelemi 
szervezeteknél, környezetvédelmi és vízügyi 
laborokban, kutatási, kezelési, és 
szolgáltatási feladatokat ellátó 
önkormányzati és civil szervezeteknél. 
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Ugródeszka az MSc-hez
A biológia alapképzésben megszerzett tudásod 
birtokában lehetőséged van mesterképzésben
(MSc) való továbbtanulásra: 
pl. biológus, molekuláris biológus, 
biotechnológus, természetvédelmi mérnök, 
élelmiszer-biztonsági és minőségi mérnök 
szakokon.

Miért éppen az NYE?
 mert közel van hozzád 
 mert kiváló oktatók és modern oktatási 

létesítmények várnak rád
 mert nálunk korlátlan internet-hozzáférés 

segíti munkád
 mert többféle ösztöndíjat biztosítunk, 

amellyel számos külföldi egyetemre 
juthatsz el

 mert kedvező áron kaphatsz szállást 
vadonatúj kollégiumokban

 mert Nyíregyháza valódi diákváros: 
nyitott, befogadó, barátságos és pezsgő 

 mert a Campus város a városban, ahol 
mindent megtalálsz: éttermet, kávézót, 
bankot, postát, uszodát, lovardát, 
sportcsarnokot, fitness centrumot, színház-
és mozitermet, botanikus kertet és a sóstói 
erdőt 

Egyetemi Campus: 
város a városban
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