
mmtn1al1 mm1n1se1/a,e
mmtn2al1 mm1n2se1/a,e
mmtn1al2 mm1n1al1/a,k,e
mmtn2al2 mm1n2al1/a,k,e
mmtn1al3 mm1n1al2/a,k,e
mmtn2al3 mm1n2al2/a,k,e
mmtn1al4 mm1n1al3t
mmtn2al4 mm1n2al3t

Analízis1E mmtn1an1 mm1n1an1/a,k,e
mm1n2an1/a,k,e

Analízis1G mmtn2an1 mm1n2an1/a,k,e
Analízis2E mmtn1an2 mmtn1ank

mm1n1an2/a,k,e
Analízis2G mmtn2an2 mmtn2ank

mm1n2an2/a,k,e
Analízis3E mmtn1an3 mm1n1an2/a,k,e
Analízis3G mmtn2an3 mm1n2an2/a,k,e
Analízis4E mmtn1an4 mm1n1an3t
Analízis4G mmtn2an4 mm1n2an3t
Analízis5E mmtn1an5 mm1n1an4t

mmtn2an5 mm1n2an4t
mmtn2em1 mm1n2en3t
mmtn2em2 mm1n2em4t
mmtn2em3 mm1n2em5t
mmtn2em4
mmtn8ig1 mm1n8ig6t

Geometria1E mmtn1ge1 mm1n1ge2/a,k,e
Geometria1G mmtn2ge1 mm1n2ge2/a,k,e
Geometria2E mmtn1ge2 mm1n1ge3t
Geometria2G mmtn2ge2 mm1n2ge3t
Geometria3E mmtn1ge3 mm1n1ge4t
Geometria3G mmtn2ge3 mm1n2ge4t
Geometria4E mmtn1ge4 mm1n1ge5t
Geometria4G mmtn2ge4 mm1n2ge5t
Informatika1G imtn8st1 im1n2in1
Informatika2G imtn8st2 im1n2in2

mmtn1ma1 mm1n2ma6t
mmtn1ma2
mmtn2mt1

Az egységes képzésbe járók matematika tanárszakos tárgyainak pótlása/ismétlése Bsc-ekvivalens kurzusokkal. (A kurzusokat a régi tanárszakos kódjukon kell felvenni.)  

Régi kurzusnév Régi kurzuskód Régi kurzus Helyettesítő Bsc-kurzus Bsc-kurzuskód Bsc-kurzus Bsc-kurzus
utoljára indul féléve először indul

Algebra és számelmélet1E 2005 ősz Számelmélet1 (a-e-szint) E ősz,tavasz 2006 ősz
Algebra és számelmélet1G 2005 ősz Számelmélet1 (a-e-szint) G ősz,tavasz 2006 ősz
Algebra és számelmélet2E 2006 tavasz Algebra1 (a-k-e-szint) E ősz,tavasz 2006 ősz
Algebra és számelmélet2G 2006 tavasz Algebra1 (a-k-e-szint) G ősz,tavasz 2006 ősz
Algebra és számelmélet3E 2006 ősz Algebra2 (a-k-e-szint) E ősz,tavasz 2007 tavasz
Algebra és számelmélet3G 2006 ősz Algebra2 (a-k-e-szint) G ősz,tavasz 2007 tavasz
Algebra és számelmélet4E 2007 tavasz Algebra3 (tanár) E ősz 2007 ősz
Algebra és számelmélet4G 2007 tavasz Algebra3 (tanár) G ősz 2007 ősz

2005 ősz Analízis1 (a-k-e-szint) E+G ősz,tavasz 2006 ősz
ősz,tavasz 2006 ősz

2005 ősz Analízis1 (a-k-e-szint) G ősz,tavasz 2006 ősz
2006 tavasz Analízis különbözeti E (vagy Bsc-Analízis1E) ősz,tavasz 2006 ősz

és utána Analízis2 (a-k-e-szint) E ősz,tavasz 2007 tavasz
2006 tavasz Analízis különbözeti G (vagy Bsc-Analízis1G) ősz,tavasz 2006 ősz

és utána Analízis2 (a-k-e-szint) G ősz,tavasz 2007 tavasz
2006 ősz Analízis2 (a-k-e-szint) E ősz,tavasz 2007 tavasz
2006 ősz Analízis2 (a-k-e-szint) G ősz,tavasz 2007 tavasz
2007 tavasz Analízis3 (tanár) E ősz 2007 ősz
2007 tavasz Analízis3 (tanár) G ősz 2007 ősz
2007 ősz Analízis4 (tanár) E tavasz 2008 tavasz

Analízis5G (fakt) 2007 ősz Analízis4 (tanár) G tavasz 2008 tavasz
Elemi matematika1G 2007 ősz Elemi matematika1G ősz 2007 ősz
Elemi matematika2G 2008 tavasz Elemi matematika2G tavasz 2008 tavasz
Elemi matematika3G 2008 ősz Elemi matematika3G ősz 2008 ősz
Elemi matematika4G 2009 tavasz Elemi matematika4G !!Tanári MA-ban!!:m2mn2ema ősz 2009 ősz
Első iskolai gyakorlat 2008 tavasz Bevezető iskolai gyak tavasz 2009 tavasz

2006 ősz Geometria1 (a-k-e-szint) E ősz,tavasz 2007 tavasz
2006 ősz Geometria1 (a-k-e-szint) G ősz,tavasz 2007 tavasz
2007 tavasz Geometria2 (tanár) E ősz 2007 ősz
2007 tavasz Geometria2 (tanár) G ősz 2007 ősz
2007 ősz Geometria3 (tanár) E tavasz 2008 tavasz
2007 ősz Geometria3 (tanár) G tavasz 2008 tavasz
2008 tavasz Geometria4 (tanár) E ősz 2008 ősz
2008 tavasz Geometria4 (tanár) G ősz 2008 ősz
2005 ősz Bevezetés az informatikába1G ősz 2006 ősz
2006 tavasz Bevezetés az informatikába2G tavasz 2007 tavasz

Matematika alapjai1E 2008 ősz Matematika alapjai1(tanár)G tavasz 2009 tavasz
Matematika alapjai2E 2009 tavasz Matematika alapjai2(tanár)E !!Tanári MA-ban!!:m2mn1mab ősz 2010 ősz
Matematika tanítása1G 2008 ősz Matematika tanítása1(tanár)E !!Tanári MA-ban!!:m2mn2mta ősz 2009 ősz



mmtn2na1
mmtn2na2
mmtn1va1 mm1n1vs5t
mmtn2va1 mm1n2vs5t
mmtn2ko1 mm1n2vm1/a,k,e
mmtn2ko2 mm1n1vm1/a,k,e

2008-2009 2009-2010

Matematika tanítása2E+G
mmtn1mt2 és 
mmtn2mt2 2009 tavasz Matematika tanítása2(tanár)E+G !!Tanári MA-ban!!:m2mn2mtb tavasz 2010 tavasz

Numerikus analízis1G 2008 tavasz Numerikus módszerek1G !!Prog.Info Bsc!!:IP-aNM1G ősz 2010 ősz
Numerikus analízis2G 2008 ősz Numerikus módszerek2G !!Prog.Info Bsc!!:IP-aNM2G tavasz 2010 tavasz
ValószínűségszámításE 2007 ősz Valószínűségszámítás(tanár)E ősz 2008 ősz
ValószínűségszámításG 2007 ősz Valószínűségszámítás(tanár)G ősz 2008 ősz
Véges matematika1G 2005 ősz Véges matematika1(a-k-e-szint)G ősz,tavasz 2006 ősz
Véges matematika2G 2006 tavasz Véges matematika1(a-k-e-szint)E ősz,tavasz 2006 ősz

Fakultációs blokkok

Az egyes blokkórák általában a tanári MA 
megfelelő blokkóráival helyettesíthetők, ezt 
egyeztetni kell az illetékes tanszéken. Teljes 
blokk pótlása egy tanári MA-s teljes (6 
kredites) blokk és egy másik blokkból 4 
kreditnyi óra elvégzésével teljesíthető (és 
ekkor 2 kreditnyivel kevesebb fakultációs 
specit kell csinálni).
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