Kedves Tanulni Vágyók, Kedves Felvételizők, Kedves Jövendő Hallgatóink!

Köszöntjük Önöket tájékoztatónk lapjain, a pályaválasztásban segítő Szüleikkel és
Tanáraikkal együtt. Felkerestek bennünket,és ebből arra következtetünk, hogy szívükön
viselik Földünk és az emberiség sorsát, érdeklődnek a környezet titkai és mélyebb
összefüggései iránt. A környezettudomány egy – társadalomtudományi vonatkozásokkal is
bíró – multidiszciplináris (egyszerre biológiai-, kémiai, földtudományi és fizikai jellegű)
természettudomány.
Szeretnénk, ha tanulmányaik helyszínéül Sopront, a Nyugat-magyarországi Egyetemet, az
Erdőmérnöki Kart választanák, ahol az ún. környezettan alapszakon (azaz a latinul
„bakkalaureátusi”, angolul „Bachelor”, rövidítve „BSc” szintű környezettudományi szakon)
alkalmazott környezetkutatóvá válhatnak.
Ezer érvünk van arra, hogy meggyőzzük Önöket, hogy a környezettan képzésre Sopronba
jelentkezzenek, de talán elég, ha csak tízet sorolunk fel. Kérjük, olvassák el szöveges és képes
tájékoztatónkat, majd a jelentkezéskor a soproni környezettan alapszakot az első helyre írják
be.
Szeretettel várjuk Önöket szeptemberben Sopronban! Kívánjuk, hogy tanulmányaikat olyan jó
eredménnyel végezzék, hogy - az alapszak sikeres elvégzését követően – három év múlva
bekerülhessenek környezettudományi mesterszakunkra, majd újabb két év múlva
környezettudományi doktori iskolánkba.
Prof. Dr. Mátyás Csaba
az MTA levelező tagja, egyetemi tanár, a Környezet- és Földtudományi Intézet igazgatója,
a környezettan alapszak (BSc) szakfelelőse
Prof. Dr. Szarka László
az MTA (földtudomány) doktora, egyetemi tanár
a környezettan alapszak (BSc) társ-szakfelelőse

Tíz érv Sopron mellett, ha környezetkutató kívánsz lenni
1. Egyetemünk örököse annak a selmeci bányászati-erdészeti-kohászati akadémiának,
amely már két évszázada is a különböző tudományágak egymásra figyelésével tűnt ki a kor
intézményei közül, és a Nyugat-magyarországi Egyetem ezeket a hagyományokat – bio-geo
megközelítésű Földrendszer-szemléletével – a XXI. századra is átörökítette.
2. A soproni környezettan oktatásának sajátossága, hogy ugyanitt a környezetmérnöki
képzést is megtalálod, így a megoldandó problémákhoz különböző tudományos és mérnöki
megközelítések is rendelkezésedre állnak.
3. A Szak oktatógárdája magas színvonalú, az MSc szintű továbbtanulásban és a

munkaerőpiacon is jól érvényesíthető tudást biztosít számodra, lehetővé téve mesterszinten a
rugalmas szakválasztást.
4. Nagy hangsúlyt fordítunk a közvetlenül alkalmazható gyakorlati képzésre, de sokoldalú
tudományos hátterünk ugyanakkor azt is biztosítja, hogy az oktatásba a legújabb tudományos
eredményeket is beépítsük.
5. Lehetőségeket biztosítunk számodra a kutatómunkába való bekapcsolódásra a város, a
megye, a régió területén; megnyitjuk előtted a nagyvilág kapuit.
6. A sopronihoz fogható légkört, hangulatot máshol nem találsz. Az Egyetem évszázados
diákhagyománya egy életre megalapozza a hallgatók közötti barátságot. Az egymás
segítésén alapuló szellemiség az életben majd sok-sok nehézségen átvezet.
7. Sopron Közép-Európa egyik legszebb, leglakhatóbb városa, környéke
kicsiben nyújtja azt, amit egész Magyarország. Élvezheted a város történelmi levegőjét,
gazdag kultúráját, sétálhatsz ódon utcáin, járhatod az Alpokalja erdeit, de pillanatok alatt a
legnagyobb sztyepptó, a Fertő partján élvezheted a tájat. Kitaibel Pál multidiszciplináris
természettudós is Sopron vármegyében (Nagymartonban) született. Jó soproninak lenni.
8. Olyan feltételeket biztosítunk soproni éveidhez, amely életed legszebb időszakává
teszi az itt töltendő hat szemesztert.
9. Mi is szeretnénk, ha Te a Nyugat-magyarországi Egyetemen válnál környezetkutatóvá.
10. Az alkalmazott környezetkutató diploma birtokosai a gyakorlatba kerülve – tudással és
erkölcsi hozzáállással felvértezve – képesek lesznek alkalmazott környezetkutatói munkájukat
a tudományos kritériumoknak megfelelő tényszerűséggel, objektivitással és racionalitással
végezni; egyúttal képesek lesznek a környezettudományi mesterszakunkon további
tanulmányok folytatására.
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