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Kedves Wanda! 

Köszönjük, hogy segítesz azoknak a magyar diákoknak, akik a tengerbiológussá válás szép, de idehaza 

elérhetetlen célját tűztek ki a szemük elé. 

A Magyar Tengerbiológiai Társaság (hogy segítse a jövő diáknemzedékét), honlapján 

(www.tengerbiologia.hu) megpróbálja összegyűjteni azokat a külföldön tanuló/élő magyarokat, akik 

már elérték azt, hogy ezt a témát tanulják valamilyen egyetemen, vagy ebben a témában dolgoznak 

valamely kutatóhelyen. 

Megpróbáltuk összeszedni a legfontosabb kérdéseket, melyek megkönnyítik az utat a jövő 

tengerbiológusai számára. Kérjük, a lehető legbővebben válaszolj ezekre a kérdésekre, és ha valami 

kimaradt a listából, nyugodtan írd a végére. Nem baj, ha nem tudsz az összes kérdésre válaszolni, 

minden információ hasznos lehet. 

Ha beleegyezel, akkor válaszaidat a kérdésekkel együtt felrakjuk az oldalunkra. 

 

Köszönettel: 
 

Dr. Németh Szabolcs Ph.D. 
Magyar Tengerbiológiai Társaság elnöke 

 

 

 

Általános információk 

1. Neved: Bodnár Wanda 

2. Életkorod: 33 

3. Melyik országban tanulsz / élsz? Belgiumban tanultam, és Angliában élek 

4. A tengerbiológián belül milyen szűkebb témakör érdekel? 

Környezetvédelem 

Egyetem/ munkahely adatai 

5. Milyen egyetemre jársz? A brüsszeli egyetemen végeztem 2013-ban 

6. Milyen szakra jársz? Marine and Lacustrine Science and Management, Major in Conservation 

Biology and Ecosystem Management (http://www.oceansandlakes.be/) 

7. Melyik évben kezdted el az egyetemet? 2011 

8. Hányadéves vagy? Már végeztem 

9. Hány éves a képzés? 2 éves 

10. Bsc + Msc megosztású az egyetem, vagy osztatlan a képzés? MSc osztatlan 

11. Milyen kutatóközpontban / cégnél dolgozol? A Netherlands Institute of Sea Research-nel 

(http://www.nioz.nl/home_en) voltam, mint intern majd asszisztens. Azóta pedig, mint 

szabadúszó környezetvédelemi konzultáns dolgozom (marine environmental consultant). 

Olyan cégekkel állok kapcsolatban, mint Atlas (http://atlasprofessionals.com/our-company), 

RPS (http://www.rpsgroup.com/), Geoguide (http://geoguide.co.uk/) akik offshore munkákra 

küldenek ki konzultánsokat. Pl. amikor egy nagy cég épít egy „windfarm”-ot akkor a helyi 

http://www.tengerbiologia.hu/
http://www.oceansandlakes.be/
http://www.nioz.nl/home_en)
http://atlasprofessionals.com/our-company
http://geoguide.co.uk/)
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környezetvédelmi szabályoknak meg kell felelnie (pl. Németországban nem léphetik át a 

160dB-el határt) és ehhez úgynevezett „third party”-ra van szükség, aki ott van és figyeli, 

hogy minden rendben van-e.  

Erről többet itt lehet olvasni, de ez az Egyesült Királyság vizeire vonatkozik 

(http://jncc.defra.gov.uk/page-4274), illetve a Marine Mammal Observers Association 

oldalon (http://www.mmo-association.org/) van egy általános leírás. 

Felvételivel kapcsolatos információk 

12. Mi volt a felvételi követelmény (tanulmányi eredmények, nyelvvizsga, stb)? Nem volt felvételi, 

az addigi tanulmányi eredmények, az önéletrajz illetve a motivációs levél alapján választották 

ki az évfolyamunkat. A nyelvvizsgát illetően ezeket a vizsgákat fogadták el: TOEFL: 213 

computer-based, 80 internet-based, IELTS: minimum level academic module 6,5, Cambridge 

Certificate of Advanced English (CAE), grade B, Cambridge Certificate of Proficiency in English 

(CPE), grade C.  

13. Hol és hogyan kellett jelentkezni? http://www.oceansandlakes.be  

14. Hol volt a felvételi? Lásd 12-es kérdés  

15. Írásban, vagy szóban kellett felvételizni? Lásd 12-es kérdés 

16. Hány körös volt a felvételi? Lásd 12-es kérdés 

Költségek 

17. Mennyi a tandíj? 600 euró/év 

18. Van e tanulmányi ösztöndíj? Mennyi? 2013-ig nem volt európai országból jövőnek ösztöndíj, 

mivel már így is kevesebbet fizettünk, mint a nem EU-tagok.  

19. Van e diákhitel? Milyen feltételekkel? Belgiumban EU-s országból jövőnek akkor nem volt, de 

például Angliában van Student Loan. Erről több infót itt lehet találni 

(https://www.gov.uk/student-finance/overview)  

20. Mennyibe kerülnek a könyvek? Nálunk az egyetem a tanárok által leadott és kiadott anyag 

elég volt. De ha mégis kellett könyv, akkor azt mindig az Amazonon rendeltem, mint használt 

könyvet.  

21. Mennyi a szállás, ellátás, közlekedés költsége egy hónapban?  Én Gentben laktam, ott a 

szobabérlés 300-500 euró/hó között mozgott, és heti 20-25 eurót költöttem ételre. 

Brüsszelben volt diákkedvezmény a közlekedésre, illetve ha vonattal kellet menni az 

antwerpeni, brüsszeli vagy genti egyetemre órákra, akkor azt az egyetem fizette. 

22. Lehet e dolgozni nappali képzés mellett? Ezt személye válogatja, a mi órarendünk erre nem 

igazán adott lehetőséget.  

23. Kb. mennyit lehet diákmunkával keresni egy hónapban? Én az oostend-i kutatóintézetben 

(http://www.vliz.be) dolgoztam egy nyarat, és normál fizetésnek megfelelő összeget kaptam. 

Oktatással kapcsolatos információk 

24. Hányan vagytok egy évfolyamban? 21-en 

25. Gyakorlati oktatásnál hányan vagytok egy csoportban? 10-12 fő 

26. Mekkora az elmélet és a gyakorlat aránya a tárgyaknál? Volt egy-egy gyakorlati tantárgy, 

amelyeket a tavaszi időszakban lehetett felvenni.  

27. Sorolj fel néhány tárgyat, melyet tanulsz. 

http://www.oceansandlakes.be/index.asp?p=833&a=801  

28. Milyen hosszú a vizsgaidőszak? 6 hét 

29. Hány vizsgád van egy félévben? 6 vagy 7 vizsgánk volt 

http://jncc.defra.gov.uk/page-4274
http://www.mmo-association.org/)
http://www.oceansandlakes.be/
https://www.gov.uk/student-finance/overview)
http://www.vliz.be/en/node/16)
http://www.oceansandlakes.be/index.asp?p=833&a=801
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30. Mennyire vagy elégedett az oktatással? (tárgyak, tanárok, technikai eszközök…) Minden 

nagyon jó volt, és az egyetem külön figyelmet is fordított a diákok véleményére, mivel 

minden félév végén ki kellett töltenünk egy a felmérést, ahol külön értékelni kellett a 

tanárainkat és a tantárgyakat. 

31. Milyen témából írod a diplomamunkádat? A szakdolgozatom itt elérhető: 

http://www.tengerbiologia.hu/letoltes/Meiofauna_natural_CO2_sheeps_Bodnar_Wanda_U

G_MSc.pdf  

Lehetőségek 

32. Milyen gyakorlati lehetőségek vannak az egyetemen? (Pl. terepgyakorlatok, kutatóutak, 

kutatásban való részvétel…) Mindenre volt lehetőség, lehetett választani az egyetem által 

felkínált témák közül, vagy akinek már volt saját témája és kapcsolata, akkor azt nyugodttan 

csinálhatta. Kutatómunka volt a minimum a szakdolgozathoz, ezt sok esetben a publikálás 

követte, és ehhez meg is teremtették a feltételeket. 

33. Milyen diplomát kapsz a végén? Master 

34. Hol lehet ezzel elhelyezkedni? Konzultánsi vagy környezetvédelmi cégnél, illetve PhD-zni.  

35. Milyen a Ph.D. képzés? (Hossza, ösztöndíj, későbbi munkalehetőség…) --- 

Elérhetőségek 

36. Egyetem/munkahely honlapja, e-mail címe. http://www.vub.ac.be/, 

http://www.oceansandlakes.be 

37. Te e-mail címed, Facebook vagy Linkedln elérhetőséged (csak, ha meg akarod adni másoknak 

is). A professzionális alapú kapcsolattartásra én a LinkedIn-t ajánlom: 

https://www.linkedin.com/in/wandabodnar.  

Egyéb megjegyzések 

Én mindenképpen azt javasolom, hogy az alapképzést mindenki otthon szerezze meg. Ez ad 

majd egy jó alaptudást, és közben marad idő arra, hogy formálódjon az érkelődés. Emellett az 

angol nyelv elsajátítása is nagyon fontos, hiszen ez a tudomány nyelve. Erre például nagyon 

jók a már mindenki által könnyen elérhető ingyenes online kurzusok: 

https://www.coursera.org, https://www.futurelearn.com, https://www.edx.org, 

https://www.meted.ucar.edu, https://www.oceanfirsteducation.com.  

 

Érdemes felregisztrálni a LinkedIn nevű oldalra is amely arra ad lehetőséget, hogy  

professzionális alapon kapcsolódjanak az emberek. Itt érdemes rákeresni kulcsszavak alapján, 

mint például „marine scientist” emberekre és végignézni a profilját, hogy mit és hol tanult, 

milyen külön képzésekben vett részt stb. Nagyon fontosak a gyakorlati képességek is, mint 

például búvárkodás, motorcsónak vezetés, elsősegélynyújtás, és sok esetben a tanítási 

tapasztalat. Ezen kívül ma már egyre fontosabb a GIS tudás is. (Ez egy ingyenesen elérhető 

GIS szoftware (http://www.qgis.org)).  

 

Az önkénteskedést illetve a CPD-ken (continuing professional development) való rendszeres 

részvételt is fontos és ezt sokszor nézik az önéletrajzokon. Mindemellett elengedhetetlen a 

networking, és érdemes már diákként is nézni az álláshirdetéseket és figyelni, hogy milyen 

végzettség, tapasztalat és képességek (skills) kellenek az adott tudományos munkakörbe, és 

annak megfelelően tanulni, tapasztalatot szerezni.  

 

http://www.tengerbiologia.hu/letoltes/Meiofauna_natural_CO2_sheeps_Bodnar_Wanda_UG_MSc.pdf
http://www.tengerbiologia.hu/letoltes/Meiofauna_natural_CO2_sheeps_Bodnar_Wanda_UG_MSc.pdf
http://www.vub.ac.be/
http://www.oceansandlakes.be/
https://www.linkedin.com/in/wandabodnar
https://www.coursera.org/
https://www.futurelearn.com/
https://www.edx.org/
https://www.meted.ucar.edu/
https://www.oceanfirsteducation.com/
http://www.qgis.org))/
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Vannak különbözö email listák is amelyekre érdemes feliratkozni. Ilyen például a MARMAM 

(Marine Mammal Reseach and Conservation Discussion). 

https://lists.uvic.ca/mailman/listinfo/marmam, ahol rendszeresen küldenek körbe frissen 

megjelent publikációkat, állas – és internship lehetöségeket.  

Hasonló email listák: 

http://web.vims.edu/adv/ed/lists.html?svr=www  

 

Akit az angliai képzés érdekel az az UCAS-on keresztül tud jelentkezni: 

https://www.ucas.com, illetve a diákhitellel kapcsolatos információkat a Government oldalon 

találja meg: https://www.gov.uk/student-finance/overview.  

Nyelvvizsgákról itt lehet bővebben olvasni: https://www.ets.org/toefl, http://www.ielts-

exam.net  

 

 

Mesterfokú és PhD képzésekre ezeken az oldalakon lehet rákeresni: 

http://www.mastersportal.eu, https://www.findaphd.com, és ha már megvan a kiválasztott 

intézmény, akkor mindenféleképpen ajánlott felvenni az tanulmányi osztállyal a kapcsolatot 

és részletesen érdeklődni. 

https://lists.uvic.ca/mailman/listinfo/marmam
http://web.vims.edu/adv/ed/lists.html?svr=www
https://www.ucas.com/
https://www.gov.uk/student-finance/overview
https://www.ets.org/toefl
http://www.ielts-exam.net/
http://www.ielts-exam.net/
http://www.mastersportal.eu/
https://www.findaphd.com/

