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Már készülnek a vásárhelyi kar
mesterszakjára
Javában zajlanak a Vidékfejlesztési agrármérnöki mesterszak jövő februári
indításának előkészületei a Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Karán.

Az új képzés 2018 februárjában indul (http://promenad.hu/cikk/mesterkepzes-indul-a-vasarhelyi-
karon-181698), amelyre október 2. felétől november 15-ig lehet jelentkezni. A szakhoz szükséges
előkészületeket már meg is kezdték annak érdekében, hogy a képzés megfelelően és szakszerűen el
tudjon indulni. A tantervvel kapcsolatos véglegesítés, és az oktatók megkeresése és felkérése
folyamatban van.

„Örömteli számunkra, hogy amióta felröppent a hír az agrármérnöki mesterszak indításáról, több,
mint 20, korábban az intézményben végzett mérnökhallgatónk jelezte érdeklődési szándékát a
képzés iránt. Mindez azt bizonyítja, hogy a potenciális hallgatók érdeklődését felkeltettük” –
tájékoztatott dr. habil. Horváth József, a Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Karának
dékánja.

A karon a tanterv véglegesítése és az oktatók felkérése mellett párhuzamosan több előkészítő
munka is zajlik, amely azt a célt szolgálja, hogy az egyébként a képzési és kimeneti követelmények
alapján megújult szak egy közvetlenül, a gyakorlatban is jól hasznosítható tudást eredményezzen,
és ily’ módon segítse a hallgatók majdani elhelyezkedését a vidékfejlesztéshez és a vidéki
agráriumhoz kötődő területeken.

Regionális »

(/hirek/regionalis-

hirek)

Közlekedés »

(/hirek/kozlekedesi-

es-kek-hirek)

Rádió 7 Hírei »

(/hirek/radio-7-

hirei)

Belföld »

(/hirek/belfoldi-

hirek)

Gazd. és Politika »

(/hirek/gazdasag-

es-politika)

Sport »

(/hirek/sport)

Agrár »

(/hirek/agrar)

(https://www.facebook.com/promena (http://vakbarat.promenad.hu) (/rss)

CÍMLAP (/) HÍREK (/HIREK) GALÉRIÁK

(/GALERIA)

RÁDIÓ 7 (/RADIO-

7/MUSOROK)

KÖZÉRDEK

(/BENZINARAK)

ÚJSÁGOK

(/UJSAGOK/SZUPERPRESS)

FRISS: Változatos műsor a Szegedi Nemzeti Színházban (http://promenad.hu/cikk/valtozatos-musor-a-szegedi-nemzeti-szinhazban-184417)

http://promenad.hu/hirek/szerzo/tudosito
http://promenad.hu/cikk/mesterkepzes-indul-a-vasarhelyi-karon-181698
http://promenad.hu/hirek/regionalis-hirek
http://promenad.hu/hirek/kozlekedesi-es-kek-hirek
http://promenad.hu/hirek/radio-7-hirei
http://promenad.hu/hirek/belfoldi-hirek
http://promenad.hu/hirek/gazdasag-es-politika
http://promenad.hu/hirek/sport
http://promenad.hu/hirek/agrar
https://www.facebook.com/promenad.radio7
http://vakbarat.promenad.hu/
http://promenad.hu/rss
http://promenad.hu/
http://promenad.hu/hirek
http://promenad.hu/galeria
http://promenad.hu/radio-7/musorok
http://promenad.hu/benzinarak
http://promenad.hu/ujsagok/szuperpress
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C2le-UlMyWtzMM8GUywWe8on4B9zwtrZP4-n0y5IG0Py42usKEAEg9aOxJWDd2t2DlA2gAbmZ95QDyAECqQKBMjNKmdmzPqgDAcgDyQSqBMQBT9Ad8tey-T7k5oJWthqHMRYqLj1G5QOfORA1yPZJkH-dIhsYf9ka3-gMx3VA8-eANFdAEjygzJk828PwfWk3FDO3qwkpjJPeucmUiNXwOEQ5dfpiAscYRARMP_yn70JigekZ0WCmIrsdZyiiU23T4c5KHRt4sqTWadHeXovOFv3tgZgaBjnkpVEl7KT3EAprG2EO00ctf4ccjZFc_IJdVi0DWM2TiiLvTRTwZiaATOklO_nsxFKSWsxJmq9TGZ-LivTHLKAGAoAHr-aIa6gHpr4b2AcB0ggHCIBhEAEYArEJv-V1bE5dE9WACgHYEwI&num=1&cid=CAASEuRof8E91Sfs3duk9IH3P4VU4Q&sig=AOD64_1HnfYIjdcsop48fLB5N34fMLxiZg&client=ca-pub-6879069890739092&adurl=http://insurance.expertsinmoney.com/Zsenialis-Eletbiztositas%3Fcid%3D59a805da26df7%26source%3Dgoogle%26medium%3Dcpc%26campaign%3D955706379%26adgroup%3D46244810806%26targetid%3Daud-372509654608%26keyword%3D%26matchtype%3D%26ad%3D226736030052%26network%3Dd%26device%3Dc%26devicemodel%3D%26target%3Dboomuserlist%253A%253A483133462%26placement%3Dpromenad.hu%26position%3Dnone%26aceid%3D%26ismobile%3D0%26issearch%3D0%26geo%3D9063072%26geointerest%3D%26feeditem%3D
http://promenad.hu/cikk/valtozatos-musor-a-szegedi-nemzeti-szinhazban-184417


2017. 12. 14. Már készülnek a vásárhelyi kar mesterszakjára | Promenád.hu - a vidék hírportálja

http://promenad.hu/cikk/mar-keszulnek-a-vasarhelyi-kar-mesterszakjara-181929 2/4

Az EP nem fogja betiltani a kebabot
(http://promenad.hu/cikk/az-ep-nem-fogja-
betiltani-a-kebabot-184419)

Ilyen volt, ilyen lett - Galéria!
(http://promenad.hu/cikk/ilyen-volt-ilyen-
lett-galeria-184418)

Változatos műsor a Szegedi Nemzeti
Színházban
(http://promenad.hu/cikk/valtozatos-musor-
a-szegedi-nemzeti-szinhazban-184417)

George Lucas véleménye az új Star Warsról
(http://promenad.hu/cikk/george-lucas-
velemenye-az-uj-star-warsrol-184416)

Határozott magyar fellépés Brüsszelben
(http://promenad.hu/cikk/hatarozott-
magyar-fellepes-brusszelben-184415)

10 tonna rossz minőségű mézet találtak
(http://promenad.hu/cikk/10-tonna-rossz-
minosegu-mezet-talaltak-184414)

Életet mentett a szén-monoxid-érzékelő
Makón (http://promenad.hu/cikk/eletet-
mentett-a-szen-monoxid-erzekelo-makon-
184413)

A karácsonyfa alá került az agrártámogatás!
(http://promenad.hu/cikk/a-karacsonyfa-ala-
kerult-az-agrartamogatas-184412)

Mi már készülünk a Szívküldire!
(http://promenad.hu/cikk/mi-mar-
keszulunk-a-szivkuldire-184411)

Vádemelés a kábítószercsempésszel
szemben
(http://promenad.hu/cikk/vademeles-a-
kabitoszercsempesszel-szemben-184410)

A mesterképzést államilag támogatott és önköltséges módon is lehet �nanszírozni, ez attól függ,
hogy aki felvételezik, az rendelkezik-e még annyi támogatott félévvel, ami szükséges a képzéshez. A
Vidékfejlesztési agrármérnöki mesterszak úgynevezett keresztféléves rendszerben indul. 2018
februárjában kezdődik a képzés. A jelentkezés módja a már korábban megszokott www.felvi.hu
oldalon történik.
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