Kedves Hallgató!
Örömmel üdvözöljük abból az alkalomból, hogy felvételt nyert a Debreceni Egyetem
Természettudományi és Technológiai Karának Kémia BSc / Vegyészmérnök BSc / Biomérnök BSc /
kémiatanár képzésére. Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi tájékoztatót, amely az első félévben
alapvetően fontos tárgyak teljesítésével kapcsolatos tudnivalókról szól!
Az első félévben ilyen fontos kémia tantárgya lesz az általános kémia, amely egy heti 3 órás
előadásból (Általános kémia előadás) és egy 3 órás feladatmegoldó szemináriumból (Általános kémia
szeminárium) áll. Ezeknek a tárgyaknak a sikeres teljesítéséhez a középiskolai kémiai (és matematikai)
ismeretekre szüksége lesz. Hogy ellenőrizzük valóban rendelkezik-e az alapvető kémiai és matematikai
ismeretekkel, egy szintfelmérőt íratunk, amelyek eredménye alapján osztjuk különböző csoportokba a
hallgatókat.
Az Általános kémia szeminárium értékelése két lépésben történik a félév végén, a sikeres
teljesítéshez ún. „aláírás”-t kell kapniuk, és egy (elégtelentől különböző) gyakorlati jegyet. Az aláírás
megszerzése az alábbi módon történhet:


Aki 70 %-nál jobb eredményt ér el a szintfelmérőn, automatikusan megkapja az aláírást.



Aki a félév eleji felmérőn 70 %-nál kisebb teljesítményt ér el, annak a hallgatónak a félév első
harmadában a felmérőhöz hasonló nehézségű zárthelyi dolgozatot kell írnia, és ezen kell legalább 70 %
eredményt elérni.



Aki ezen a „pótfelmérőn” sem éri el a 70 %-ot, az általános kémia szemináriumra nem kap aláírást, tehát
nem tudja teljesíteni ezt a kurzust.

A gyakorlati jegyet a félév során írt további két zárthelyi dolgozat eredménye és a szemináriumon nyújtott
teljesítménye alapján fogjuk megállapítani.
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Tájékoztatjuk Önt, hogy a felmérő dolgozatot kötelező

megírni valamennyi elsőéves kémia,

vegyészmérnök, biomérnök és kémiatanár szakos hallgatónak és erre a regisztrációs hét első napján,
2018. szeptember 3-án kerül sor
időpont: 2018. szeptember 3, 14.00 óra
helyszín: Élettudományi épület, F003-004 és az F015-016 tanterem
Így nyomatékosan kérjük, hogy a programját úgy szervezze (kollégiumi vagy albérletbe történő
beköltözés stb.), hogy a fenti időpontban Debrecenben tartózkodjon, és a felmérő írásán részt tudjon
venni. A regisztrációs hét már a tanévhez tartozik, így a hiányzásra nem tudunk indokot elfogadni.
Kérjük, vegye komolyan a felmérő megírását, igyekezzen ott minél jobb teljesítményt elérni, mert –
mint ahogy a fentiek is mutatják –, ennek eredménye alapvetően meghatározza az első félévben előírt
feladatokat, a követelmények teljesítését és a csoportbeosztást.
A dolgozat időtartama 90 perc. A felmérő megírásához csak számológép használható
(mobiltelefon, okostelefon, táblagép nem!). Négyjegyű függvénytáblázat használata nem
engedélyezett. A feladatok megoldásához szükséges adatokat a feladatlapon megtalálhatják.
A dolgozatra való sikeres felkészülésük érdekében egy minta feladatsort megoldással együtt
találnak a Kémiai Intézet honlapján (http://chem.science.unideb.hu/ „elsőéveseknek” címszó alatt).
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Azoknak a hallgatóknak nem kell megírnia a felmérőt, akik korábbi tanulmányaik során már teljesítették az Általános
kémia szemináriumot vagy azzal egyenértékű kurzust.

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 beiratkozást megelőző szakmai tájékoztatón (2018. augusztus 28-án) is lehetőség van
ezzel kapcsolatosan kérdezni.
Felsőfokú tanulmányaihoz sok sikert kívánunk.

Debrecen, 2018. augusztus 1.

Dr. Somsák László s. k.
egyetemi tanár
A Kémia alapképzés szakfelelőse
Dr. Karaffa Levente s. k.
egyetemi docens
A biomérnök alapképzés szakfelelőse
Dr. Gyémánt Gyöngyi s. k.
egyetemi docens
A DE TTK Kémiai Intézet oktatási felelőse

Dr. Kéki Sándor s.k.
egyetemi tanár
A vegyészmérnök alapképzés szakfelelőse
Vágvölgyiné Dr. Tóth Marietta s. k.
egyetemi adjunktus
A kémiatanári szakirány felelőse

