
Céljaink
• elhivatott, széles látókörű pedagógusok 

képzése a természettudományok 

területén

• a szakma presztízsének emelése

• korszerű szakmai- és pedagógiai-

pszichológiai ismeretanyag átadása

Oktatási háttér
• egyedülállóan modern laboratóriumok, 

műszerpark és tantermek

• minősített, nemzetközileg is elismert 

oktatói gárda

• képzett pedagógiai, pszichológiai és 

tantárgypedagógiai szakmacsoport

• iskolák/gyakorlóiskolák a szakmai 

gyakorlat teljesítéséhez

Mit kell teljesítened? 
 4 év

 1 év általános iskolai oktatásban szerzett  

szakmai gyakorlat

 szakdolgozat elkészítése, megvédése

 középfokú nyelvvizsga

Tanári szakpárok 
• biológia – földrajz

• biológia – testnevelés

• biológia – kémia

• biológia – természetismeret-

környezettan

• biológia – rajz és vizuális kultúra

• kémia – matematika

• kémia – természetismeret-környezettan

• fizika – természetismeret-környezettan

• földrajz – természetismeret-környezettan

• testnevelés – természetismeret-

környezettan

Miért érdemes?
 mert leendő munkád változatos lesz

 mert  kreativitásodat kiaknázhatod 

 mert emberekkel foglalkozhatsz

 mert kiemelkedő ösztöndíjakat élvezhetsz 

diák  korodban (25-75000 Ft/hó)

 mert a pedagógus életpálya modell 

kiszámítható jövőt biztosít számodra

 mert  elhelyezkedési problémád biztosan 

nem lesz

 mert a pedagógus mesterséget hazánk 

bármely pontján gyakorolhatod

 mert  tanárként élvezheted a szünidők 

szabadságait, több időt tölthetsz a 

családoddal

Elhelyezkedhetsz
Magyarország általános iskoláiban, továbbá 

oktatásszervezői irodákban. A tanári, oktatói 

tevékenységen túl számos munkahelyen 

kamatoztathatod tudásod. Eséllyel 

pályázhatsz az alábbi helyekre:  

egészségügyi, élelmiszer-, gyógyszer- és 

vegyipari, környezetvédelmi és minőség-

ellenőrző laborok, nemzeti parkok, 

különböző természetvédelemi szervezetek,  

kutatási, fejlesztési és kezelési feladatokat 

ellátó önkormányzati és civil szervezetek.

Ugródeszka
Az adott szakpáron megszerzett tudásod 

birtokában lehetőséged van 

mesterképzésekben (MSc) (pl. biológus, 

molekuláris biológus, biotechnológus, 

környezettudomány, természetvédelmi 

mérnök, vegyész), szakirányú tovább-

képzésekben, illetve középiskolai tanári 

kiegészítő szakokon való továbbtanulásra. 

Ösztöndíjak,

tehetséggondozás
A szorgalmas, fejlődni vágyó hallgatókat 

szolgálják a demonstrátori ösztöndíjak. 

Jó eséllyel vehetsz részt tudományos 

diákköri konferencián (TDK), továbbá 

lehetőséged van bekapcsolódni az 

intézetünkben folyó tudományos munkába. 

Eséllyel pályázhatsz nemzetközi 

ösztöndíjakra  és külföldi tanulmányok 

folytatására is.
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További felvilágosítás:

Nyíregyházi Egyetem,

Környezettudományi Intézet

Tel.: 42/599-466

Honlapcím:

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

Jelentkezz 
hozzánk!!!

Főiskolai Campus: 

város a városban


