
 Milyen alapképzés után döntöttél úgy, hogy az Orvostudományi Egyetem 

Biotechnológus mesterképzését válaszod?  

Biológus alapképzést végeztem Pécsett, a Természettudományi Karon. 

 Milyen alternatív mesterképzéseket gondolkoztál a felvételikor? Miért döntöttél 

az ÁOK Biotechnológus mesterképzés mellett?  

Az Orvosi Biotechnológia mellett Biológia mesterképzésre jelentkeztem még. A végső 

döntésemben meghatározó szerepet játszott a molekuláris, sejt- és szövetbiológián való teljes 

hangsúly, a szigorúan orvostudományi megközelítés és az angol nyelvű oktatás ténye. 

 Mennyire volt nehéz a teljesen angol nyelvű képzés?  

Nem okozott problémát, a képzés nagy előnyének tartom, hogy angol nyelven folyik, ezáltal 

hozzásegít a tudományos szaknyelv teljeskörű elsajátításához és nemzetközi szinten is 

versenyképessé tesz. 

 Vettél-e részt tanulmányaid során Tudományos Diákköri Konferencián (vagy 

valamilyen tudományos fórumon)? 

Igen, kutatási eredményeimet a TDK-n ismertettem, emellett szerepeltem szakkolégiumi 

konferencián es nemzetközi szimpóziumon is. 

 Milyen élményeid vannak az alapvetően kis létszámmal működő évfolyamokról?  

Véleményem szerint a kis létszám jelentős előnyöket biztosít: elsődlegesen rendszeres 

óralátogatásra sarkall, aktív közreműködést kínál mind az elméleti, mind a gyakorlati oktatás 

során es bizalmi viszony kialakítását teszi lehetővé az oktatókkal, ami tovább ösztönzi a 

tudományos eszmecseréket. 

 Mennyiben volt elméleti/ gyakorlati a 4 féléves képzés?  

Úgy gondolom, hogy a képzés megfelelő egyensúlyt biztosított elméleti és gyakorlati oktatás 

között, egyik oldalon sem tudnék jelentős hiányosságokat említeni. 

 A mesterdiploma megszerzése után melyik irányban tudtatok elhelyezkedni 

(alapkutatás/ gyógyszeripar/ biotechnológiai ipar)?  

Alapkutatásban helyezkedtem el, jelenleg a doktori képzésem finisében járok. 

 Hogyan gondolsz vissza a 4 féléves képzésre?  

Abszolút pozitív élményekkel gazdagodtam, egy céltudatos es kooperatív hallgatói közösség 

tagja lehettem, emellett az oktatói kar is partnerként kezelt minket és versenyképes elméleti és 

gyakorlati tudást biztosított, aminek köszönhetően aztán könnyen el tudtam helyezkedni. A 

kurikkulumot jól kigondoltnak és minőséginek tartom, amely megfelően illeszkedik a 4 féléves 

rendszer kereteibe. 

 



 Volt-e valami, ami nem tetszett vagy amin szívesen módosítanál a jövőben a 

képzést illetően?  

Ennyi év távlatából inkább csak pozitív élmények jutnak eszembe, azonban szerintem 

mindenképpen a szak előnyére válna egy előadás-sorozat létrehozása neves hazai/nemzetközi 

szaktekintélyek meghívásával mind az alapkutatás, mind a gyógyszeripar/ biotechnológia ipar 

terén. Így a hallgatók szélesebb betekintést nyernének, milyen irányban képesek elhelyezkedni 

diplomájuk megszerzése után, közvetlen interakciókat kezdeményezhetnének az előadókkal, 

ami a kapcsolati hálójuk kialakításához is jó alapul szolgálna. 

 Sikerült-e esetleg a képzés alatt megalapozni a jövőbeli munkahelyedhez a 

kapcsolati hálót?  

A képzés egy-két alkalommal külsős előadókat kért fel bizonyos tanórák megtartására, 

lehetőséget biztosított, hogy nemzetközi konferenciákon vegyünk részt és behatóan ismertette 

a helyi alapkutatás es biotechnológiai ipar palettáját. Azonban személy szerint én a kapcsolati 

hálómat nem itt alapoztam meg. 

 Válaszd ki a legjobb élményedet és meséld el nekünk!  

Nem tudnék egy élményt kiemelni, alapvetően örömmel és elégedetten tekintek vissza a teljes 

két évre. Megtisztelő volt, hogy a diplomaosztó ünnepségen végzős évfolyamtársaim nevében 

tarthattam köszönőbeszédet. 

 Van-e még valamilyen gondolat, amit megosztanál a képzéssel kapcsolatban?  

Lásd 9-es pont. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


