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Újabb három éves megbízatás
Dr. Horváth József maradt a SZTE Mezőgazdasági Kar dékánja.
Dr. Horváth József 2013-ban került a kar élére, most pedig – dr. Szabó Gábor, a Szegedi
Tudományegyetem rektorának megbízásából – újabb három évre ő látja el a tisztséget.
Tervei közé tartozik, hogy elindítják a mezőgazdasági és vadgazda mérnöki alapdiplomára épülő
mesterszakot, így a kar hallgatói helyben megoldhatnák továbbtanulásukat. Ennek előkészítése
jelenleg is zajlik és várhatóan a jövőben lehetőség lesz erre.
A mezőgazdasági szakon szeptemberben elindult az angol nyelvű képzés. A tanév során hat külföldi
diák tanult a vásárhelyi főiskolán. A cél a létszám növelése, adott esetben egy külön csoport
indítása.
A kar a kutatásokra is nagy hangsúlyt fektet. Az intézmény tangazdaságában több kísérletet
végeznek, amelyek a gyakorlatban hasznosak lehet.

Dr. Horváth József még elmondta, az elképzelések közé tartozik, hogy a szakma és a lakosság
körében többen megismerjék a munkásságukat, eredményeiket, mindennapi életüket.
Megyeri József
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