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GAZDASÁG, ISKOLAPAD, VÁSÁRHELY Kínai küldöttség
érkezett a Mezőgazdasági Karra

Együttműködést kötött a kínai Hebei
Agráregyetemmel a Szegedi Egyetem. Ennek
keretében ma egy ötfős delegáció érkezett
Vásárhelyre, hogy a részletekről, jövőbeni tervekről
tárgyaljanak, egyeztessenek.

A két intézmény közös oktatási és kutatásfejlesztési
tevékenységeket indít majd el – tudtuk meg Horváth
Józseftől, a Mezőgazdasági Kar dékánjától.
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A közös munkában szerepet kapnak majd a precíziós
technológiák, az agrárdigitalizáció, és az informatikai
alkalmazások hasznosítása is. Oktatói, illetve hallgatói
csereprogramok is tervben vannak, amellyel tovább
bővülhet a vásárhelyi kar nemzetközi tapasztalata.

Közös képzések is szóba jöhetnek, ily’ módon a
Mezőgazdasági Kar képzési kínálata is szélesedhet.
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