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Ke
edves Hallga
ató!
Ö
Örömmel üd
dvözöljük abból az alkkalomból, hogy
h
felvételt nyert a Debreceni Egyetem
Természzettudományyi és Techno
ológiai Karán
nak Kémia BSc / Vegyés
szmérnök BS
Sc / Biomérn
nök BSc /
Biotechn
nológia BSc / kémiatanárr képzésére. Kérjük, figy
yelmesen ollvassa el azz alábbi tájékoztatót,
amely a
az első félév
vben alapve
etően fontos
s tárgy, az általános
á
ké
émia teljesíttésével kapcsolatos
tudnivallókról szól!
A
Az általános
s kémia egy heti 3 órá
ás előadásbó
ól (Általános
s kémia előaadás) és eg
gy 3 órás
feladatm
megoldó szem
mináriumból (Általános kkémia szemin
nárium) áll. (A
( biotechnoológus hallga
atóknak 2
órás a sszeminárium,, és emellettt egy 3 órás általános ké
émia laborató
óriumi gyakoorlatuk is les
sz már az
első félé
évben.) Ezekknek a tárgya
aknak a sike
eres teljesítés
séhez a közé
épiskolai kém
miai (és mattematikai)
ismerete
ekre szükség
ge lesz. Annak ellenőrzé
ésére, hogy valóban rend
delkezik-e aaz alapvető kémiai
k
és
matemattikai ismerettekkel, egy szintfelmérő
s
őt íratunk, am
melyek eredm
ménye alapjáán osztjuk különböző
k
csoporto
okba a hallga
atókat.
A
Az az elvárá
ásunk, hogy a hallgatók a felmérőt le
egalább 70 %-os eredm
ménnyel telje
esítsék. A
vegyészz, vegyészm
mérnök (nap
ppali) és kém
mia tanár tan
ntervekben szerepel
s
egyy felzárkóztató kurzus
(TTKBG0001 Felzárrkóztató alap
pismeretek), aminek a te
eljesítése köttelező, és allapvető célja
a, hogy a
hiányos középiskola
ai ismeretek pótlásához nyújtson se
egítséget. Ak
ki a felmérő n eléri a 70
0 %-ot, ő
automatikusan teljessíti ezt a kurz
zust (megka
apja az aláírá
ást). Aki nem
m éri el a 700 %-ot, őt beosztjuk a
kurzusra
a, és csak a kurzus
k
teljesítésével kapjja meg az aláírást.
*

olgozatot kö
T
Tájékoztatjukk Önt, hogy a felmérő do
ötelező meg
gírni valamennnyi elsőéve
es kémia,
vegyészzmérnök, biomérnök, biotechnológ
b
gus BSc és
s kémiatanár nappali szzakos hallga
atónak és
erre a rregisztrációss hét első napján,
n
2022
2. augusztu
us 29-én (h
hétfőn) kerüül sor, on-line teszt
formájáb
ban.
iidőpont: 2022. augusztu
us 29, 14.00 -17.00 óra, két
k csoportb
ban
V
Vegyészmérnök BSc: 2022.
2
auguszztus 29 (héttfő), 14.00 – 15.30 óra
K
Kémia, biom
mérnök, biottechnológus
s BSc és ké
émia tanár 2022.
2
augussztus 29 (hétffő), 15.30
– 17.00 óra
h
helyszín: Kassai úti Cam
mpus, TEOK
K 107. terem
m
(a tová
ábbi részle
eteket a Kémiai In
ntézet honlapján (htttp://chem.sciience.unideb
b.hu/) a
„Felvéte
elizőknek” fülön
f
az „E
Elsőévesekn
nek” címszó alatt fogja megtalálni,
m
kkérjük, hogy kövesse
nyomon a honlapon az információkat).
Így nyom
matékosan kérjük, hogy a program
mját úgy sze
ervezze (kolllégiumi vag
gy albérletbe
e történő
beköltözzés stb.), ho
ogy a fenti időpontban
i
Debrecenb
ben tartózko
odjon, és a ffelmérő írás
sán részt
tudjon v
venni. A reg
gisztrációs hét
h már a ta
anévhez tarttozik, így a hiányzásra
h
n
nem tudunk
k indokot
elfogadn
ni.
Kérjük, vegye kom
molyan a fellmérő megír
írását, igyek
kezzen ott minél
m
jobb tteljesítmény
yt elérni,
mert – m
mint ahogy a fentiek is
s mutatják –
–, ennek ere
edménye ala
apvetően meeghatározza
a az első
félévben
n előírt felad
datokat, a kö
övetelmény
yek teljesítés
sét és a csoportbeosztáást.
*

Azoknakk a hallgatókn
nak nem kell megírniuk
m
a feelmérőt, akik korábbi
k
tanulm
mányaik soránn már teljesíte
ették az
Általánoss kémia szemináriumot vagy azzal egyenéértékű kurzusst.

A dolgozat időtartama maximum 90 perc lesz. A felmérő megírásához csak számológép
használható (mobiltelefon, okostelefon, táblagép nem!). Négyjegyű függvénytáblázat
használata nem engedélyezett. A feladatok megoldásához szükséges adatokat a feladatok
tartalmazni fogják.
A dolgozatra való sikeres felkészülésük érdekében egy gyakorló feladatsort
megoldással együtt találnak a Kémiai Intézet honlapján (kemia.unideb.hu a „Felvételizőknek”
fülön az „Elsőéveseknek” címszó alatt). Az on-line teszthez való gyakorláshoz is lesznek
gyakorló feladatok, ezekről később találnak majd információt.
Ha a fentiekkel kapcsolatosan bármi kérdése van, a gyemant@science.unideb.hu vagy
varnagy.katalin@science.unideb.hu e-mail címen érdeklődhet (az e-mail tárgy címénél a „felmero” szó
szerepeljen), illetve a beiratkozás napjára szervezett szakmai tájékoztatón is lehetőség van ezzel
kapcsolatosan kérdezni.
Felsőfokú tanulmányaihoz sok sikert kívánunk.
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