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ISKOLAPAD, VÁSÁRHELY Új felsőoktatási szakképzési
szak, és magas színvonalú oktatás:
nyílt napot tartott a Mezőgazdasági
Kar

November 15-én a középiskolás diákokat, illetve családjaikat várták az oktatási intézménybe.

Komarek Levente oktatási dékánhelyettes elmondta, a mai napon arról adtak tájékoztatást, hogy
a Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Karán milyen képzések indulnak a 2020/2021-es
tanévtől. A nyílt nap és a szülő értekezlet azoknak szólt, akik februártól szeretnének jelentkezni
felsőoktatási intézménybe, és 2020 szeptemberétől szeretnék elkezdeni tanulmányaikat.
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A program 10 órakor egy előadással kezdődött, ahol az érdeklődők betekintést nyerhettek a kar
életébe, majd ezt követően, 11 órától megtartották a tájékoztatót a jelenlévők számára, ahol a
képzésekkel ismerkedhettek.

„A mezőgazdasági kar három alapszakon biztosít lehetőséget az érdeklődők számára:
mezőgazdasági mérnöki alapképzési szakon magyar és angol nyelven, vadgazda mérnöki szakon,
illetve vidékfejlesztési agrármérnöki alapképzési szakon” – fejtette ki Komarek Levente.
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Hozzátette, azok számára, akik nem diplomás képzésre szeretnének jelentkezni, a felsőoktatási
szakképzések kínálnak lehetőségeket. 2020-tól egy újdonság is lesz ebben a képzési formában,
hiszen elindul a gyógy- és fűszernövények felsőoktatási szakképzés.

Mint megtudtuk, az utóbbi években egyre többen választják a Mezőgazdasági Kart, ami nemcsak
a jelentkezők, hanem a felvettek számában is megnyilvánul.   Az elmúlt 12 évet számba véve,
ebben az évben érte el a Mezőgazdasági Kar a csúcspontját.
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Komarek Levente kiemelte, február 15-ig lehet a képzésekre jelentkezni, illetve egy „Gazdálkodj
okosan!” című pályázatuk is van, amire a középiskolások nevezését várják.
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