
2018. 01. 29. Három alapszak is vár a Mezőgazdasági Karon! | Promenád.hu - a vidék hírportálja

http://promenad.hu/cikk/harom-alapszak-is-var-a-mezogazdasagi-karon-185545 1/5

2018. január 29. hétfő, Adél

Rádió 7 hírei Tudósító (http://promenad.hu/hirek/szerzo/tudosito) | 2018-01-25 13:07:21

Három alapszak is vár a
Mezőgazdasági Karon!
Nyílt napot tartott a Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kara
Hódmezővásárhelyen, csütörtökön délelőtt az intézményben. A nap során a
résztvevők megismerkedhettek a kar képzési kínálatával, valamint hasznos
információkat tudhattak meg a jelentkezés feltételeiről, illetve bemutató előadások
keretében ízelítőt kaphattak az intézményben oktatott néhány témakörből is.

 
Dr. habil Horváth József, a Mezőgazdasági kar dékánja elmondta, a nyílt nap során az érdeklődők
részletesen megismerhetik az intézmény képzéseit (http://promenad.hu/cikk/videkfejlesztes-a-
mezogazdasag-szolgalataban-184350), tájékoztatást kaphatnak a felvételivel kapcsolatban, és a
kar által nyújtott szolgáltatásokról, a lakhatási lehetőségtől kezdve az ösztöndíjakon át a sportolási
lehetőségekig. Emellett jelenlegi és volt mezőgazdasági karos hallgatók is jelen voltak, hogy
megosszák élményeiket és tapasztalataikat, amelyeket az évek során szereztek.

A Mezőgazdasági Kar előnyben részesíti az úgynevezett duális képzési rendszert, amely azt jelenti,
hogy  a hallgatók ugyanúgy, mint a hagyományos képzés esetében, 14 héten keresztül az
intézményben tanulnak, a vizsgaidőszak alatt viszont szakmai gyakorlatokat teljesítenek cégeknél.
Az elvégzett munkáért a hallgatók �zetést is kapnak. A hagyományos képzési rendszerben induló
alapszakon pedig hetesi gyakorlatokat teljesítenek, illetve mindkét rendszerben kötelező az utolsó,
7. félévben egy teljes féléven át tartó szakmai gyakorlat teljesítése.   "A duális képzés
népszerűsítésének céljából olyan duális vállalati partnerek érkeznek ma ide, ahol már jelenleg is
vannak hallgatók. A partnerek a céges megoldásokról beszélnek majd" - tette hozzá a kar dékánja.

Dr. habil Horváth József

Noha most vizsgaidőszak van a karon, az érdkelődőknek lehetőségük nyílt betekintést nyerni az
intézmény által oktatott témakörökbe, bemutató órákon keresztül. Megismerkedhettek a tej útjával,
de a szelektív hulladékgyűjtés fontosságáról is hallhattak.
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Kazár Bence Békéscsabáról érkezett a nyílt napra, a Szeberényi Gusztáv Adolf   Evangélikus
Gimnáziumból. Az idén érettségiző Bencét a vidékfejlesztési agrármérnök és a mezőgazdasági
mérnök alapképzések érdekelték. „Van egy mezőgazdasággal, elsősorban földműveléssel
foglalkozó családi vállalkozásunk, így kézenfekvő számomra, hogy a felsőoktatási tanulmányaimat
ezzel kapcsolatos területen végezzem. Kérdéseim is lesznek, elsősorban az itt tanulókhoz, tőlük a
hallgatói életről és a kollégiumról szeretnék majd tájékozódni.”

Kazár Bence

A karon tanuló diákok  közül Szilágyi Szabina 3-ad éves mezőgazdasági mérnök szakos hallgató az
érdeklődőknek elmesélte, hogyan került a karra: „Teljesen véletlenül, éppen történelem témazárót
írtunk volna az iskolában, és „elszökésképpen” kerültem a Mezőgazdasági Kar nyílt napjára. Nagyon
megszerettem az intézményt, az Új Nemzeti Kiválósági Programban többször is részt vettem,
jelenleg is tehenészetekbe járunk és kutatásokat folytatunk a konzulensemmel.”

Szilágyi Szabina (jobbra)

A Mezőgazdasági Karon idén mezőgazdasági mérnök, vadgazda mérnök és vidékfejlesztési
agrármérnök (http://promenad.hu/cikk/a-piackepes-diploma-ismervei-184777) alapszakra is
lehet jelentkezni, amelyet duális képzési rendszerben is elindítanak. Az alapszakok mellett két
felsőoktatási képzés is várja a leendő hallgatókat, ezek a ménesgazda és a mezőgazdasági
felsőoktatási szakképzések.

A jelentkezési határidő: 2018. február 15.

Ács Helga
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