
MIÉRT AZ ELTE? —

ERASMUS PROGRAM

Az Európai Bizottság egyik legsikeresebb és leg-
ismertebb programja, mely mostanáig több mint
1,5 millió egyetemi hallgató mobilitását segítette
elő Európában. A Matematikai Intézetnek 9 or-
szág 16 egyetemével van Erasmus együttműkö-
dési szerződése, évente 6-8 hallgatónk élhet az
egy szemeszterre szóló tanulmányi ösztöndíj
lehetőségével. A programban részt vevő hallga-
tók felejthetetlen élményekkel, tapasztalatokkal és
értékes kapcsolatokkal gazdagodnak, melyek az
álláskeresést is megkönnyítik számukra.
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↪→ további kérdéseidet megválaszoljuk a miertmat@math.elte.hu címen

DIPLOMA UTÁN

Nagy az igény a matematikusokra: diplomás
hallgatóink kedvükre válogathatnak hazai és kül-
földi álláslehetőségek közül, a nemzetközi rang-
sorokban a legjobb foglalkozások között sze-
repel. Végzett diákjaink közül jó néhányan ne-
ves külföldi egyetemek professzorai. Számítógé-
pek nélkül már a mi munkánk is elképzelhetetlen,
ezért képzéseink mindegyikén nagy hangsúlyt
fektetünk az informatika oktatására is. Így elhe-
lyezkedhetsz információ technológiai vagy mes-
terséges intelligenciával foglalkozó területen is.

ELTE TTK
MATEMATIKA KÉPZÉSEK

mailto:miertmat@math.elte.hu


PROFILUNK

Oktatóink elkötelezettek a hatékony, modern és
személyre szabott oktatás iránt.

Személyes mentorálás

Mentorrendszerünk végigkíséri az alapképzést:
személyes mentorok segítenek a neked megfele-
lő kurzusok és az izgalmas kutatási feladatok ki-
választásában.

Önálló projektek

A munka világában való sikeres boldogulást is se-
gítik a feladatok, melyek prezentálása során az in-
formációátadás modern eszközeivel is megismer-
kedhetsz.

Modern témák

A legkeresettebb témákkal találkozhatsz nálunk:
adattudomány, mesterséges intelligencia, közös
pénzügyi képzés a Corvinus Egyetemmel.

KÉPZÉSEINK
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j Szép és komoly felelősséggel járó pálya.
Kétszakos általános iskolai vagy középisko-
lai tanári diplomát szerezhetsz 4+1 vagy
5+1 év alatt, utolsó évben egyéni iskolai gya-
korlattal. A képzés során a szakmai tudni-
valók mellett elsajátítod a tanári mesterség
(pedagógia, pszichológia) ismereteit is.

Intézetünk munkatársainak oktatási és kuta-
tási tevékenysége szinte minden matemati-
kai diszciplinát lefed, így biztosan megtalá-
lod a kedvedre valót. Az alapozó időszak
után lényegében szabadon választhatsz a
tantárgyak közül, hogy valóban azt tanuld,
amit szeretnél.
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jjj Az ELTE-n működik az ország legnagyobb

matematikai intézete, így akár az elméleti,
akár az alkalmazott vagy a biztosítási és
pénzügyi matematika érdekel, magas szin-
tű képzést kapsz, megismered az illető szak-
terület legfrissebb eredményeit, és bekap-
csolódhatsz a kutatásba is. Az órák egy ré-
szét pedig angol nyelven hallgathatod.

Ha igazán elhivatottságot érzel a matema-
tikai kutatás vagy oktatás iránt, lehetősé-
ged van állami ösztöndíjasként folytatni ta-
nulmányaidat doktori képzésünk keretében.
Kutatómunkád során több hazai kutatóin-
tézettel és külföldi egyetemmel kerülhetsz
kapcsolatba.
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Ne feledd felkeresni. . .

• hasznos információk középiskolásoknak
www.math.elte.hu/kozepiskolasoknak

• a Matematikai Intézet honlapja
www.math.elte.hu
www.facebook.com/eltemath

• információk matematikai képzéseinkről
www.math.elte.hu/kepzesek

• információk ösztöndíj lehetőségekről
www.elte.hu/osztondijak
www.elte.hu/unkp
osztondij.elte.hu

• információk az Erasmus programról
www.elte.hu/erasmus

. . . és gyere el nyílt napjainkra!

Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar, Matematikai Intézet
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE
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