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Nyílt napot rendeztek a
Mezőgazdasági Karon
Nyílt napot szervezett a Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kara szerdán az
intézményben. A kar képzési kínálatának részletes megismertetése mellett az
érdeklődők órákat is látogathattak, hogy belekóstoljanak az intézményben oktatott
kurzusokba.

Reggel 8 órától kezdődően látogathatták az érdekesebbnél érdekesebb órákat az érdeklődők a
Mezőgazdasági Karon, Hódmezővásárhelyen. Földműveléstan, Növénytermesztési alapismeretek,
Hulladékgazdálkodás, Növénytan, Kerépítés kurzusokba nyerhettek betekintést többek között a
reggeli órákban.

11 órától tájékoztatót tartottak a jelenlévőknek, amelynek során a kar képzési struktúrájáról, és az
intézményben elérhető alapképzési, valamint felsőoktatási szakképzésekről és szakirányú
továbbképzésekről tájékoztatták a résztvevőket.

Megtudtuk, a Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kara a 2018/2019-es tanévben 3
alapképzési szakot kínál - Mezőgazdasági mérnök, Vadgazda mérnök és Vidékfejlesztési
agrármérnök - nappali és levelező tagozaton egyaránt, illetve idén először, 2018. februárjában
elindítja első mesterszakát (http://promenad.hu/cikk/a-mezogazdasagi-kar-mesterszakjanak-
reszletei-182609)is, a Vidékfejlesztési agrármérnök szakot. Felsőoktatási szakképzések szintén
nappali és levelező tagozaton indulnak majd, ezek a Ménesgazda és a Mezőgazdasági képzések.
Szakirányú továbbképzési szakok tekintetében 5 képzés áll a hallgatók rendelkezésére, ezek,
csakúgy mint a mesterszak is, diplomához kötöttek. Dr Komarek Levente,  a Mezőgazdasági Kar
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oktatási és közkapcsolati dékánhelyettese a tájékoztató során kiemelte a kar duális képzési
rendszerét is, amely azt a célt szolgálja, hogy a hallgatók minél több gyakorlati oktatásban
részesüljenek, hiszen az intézmény kiemelt �gyelmet fordít a gyakorlatoreintált képzésre.

Dr. Komarek Levente, a Mezőgazdasági Kar oktatási és közkapcsolati dékánhelyettese a nyílt
nappal kapcsolatban elmondta, nem csak a diákokat, szüleiket is várják a nyílt napon, amelynek
során teljes körű tájékoztatást kapnak a kar képzési kínálatáról, és feltehetik a szakokkal, a
képzéssel és a felvételivel kapcsolatos kérdéseiket is. "A Mezőgazdasági Karnak nem csak a
Délalföldi régió a beiskolázási területe, országos beiskolázás van, a nyílt napra a közelség miatt
természetesen elsősorban a régióból szoktak érkezni, de elő szokott fordulni, hogy a Dunántúlról is
jönnek."

A 11 órakor kezdődő tájékoztatót követően még volt lehetőség további óralátogatásra, többek
között közgazdaságtannal, vadgazdálkodással, és viselkedésökológiával ismerkedhettek az
érdeklődők.

 

A kar további nyílt napjai:

2017. november 16.

2017.december 15.

2018. január 25. és 2018. február 9.

 

Ács Helga


