Miért válaszd a gyógy- és fűszernövények
felsőoktatási szakképzési szakot?
Mezőgazdasági Kar

•
•
•
•
•

viszonylag gyors munkahelyhez jutás,
könnyebb elhelyezkedési lehetőség.
a megszerzett termesztői képességeid
birtokában akár önálló piaci részvevővé is
válhatsz!
a sikeres képesítés megszerzése után,
alapképzésben (BSc) is továbbtanulási
lehetőséged nyílik.
gyakorlatorientált
hazai
képzés,
de
nemzetközi
szakmai
ismeretek
megszerzésére is lehetőséged lesz.
modern,
fenntartható
technológiák
alkalmazásával is megismerkedhetsz.
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Találkozzunk Hódmezővásárhelyen!
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Milyen feladatok várnak a gyógy- és
fűszernövénytermesztő szakemberre?
•
•
•
•

Kertészeti
ismeretekkel
rendelkező
szakemberként
részt
vesz
a
mezőgazdasági termelési folyamatban.
Közreműködik a kertészeti termelést végző
kis- és középüzemek munkájában.
Megőrzi és megosztja a magyar gyógy- és
fűszernövénytermesztés
eredményeit,
hagyományát.
Hazai és nemzetközi kapcsolatokkal
rendelkező
vállalatok
termékfeldolgozásában
szakmai
segítséget nyújt.

Milyen tanrend szerint tanulhatsz?
• Nappali és levelező tagozaton, államilag
támogatott és önköltséges képzési formában.
A képzés tartama 3+1 félév:
•
3 félév oktatás (elmélet + gyakorlat)
•
1 félév összefüggő mérnöki gyakorlat

Milyen ismereteket és képességeket
szerezhetsz a képzés során?
•
•
•

•

•

•

Milyen jellemző munkakörökben tudsz
elhelyezkedni ezzel a végzettséggel?
•

GYAKORLATORIENTÁLT
TUDÁS!
Mikor válaszd ezt a szakot?
•
•
•

Ha közel áll hozzád a gazdálkodás
tervezése, szervezése, irányítása.
Ha vonz a korszerű technológiák
megismerése és alkalmazása.
Ha közel áll hozzád a kreatív
problémamegoldás.

•
•
•
•
•

gyógy- és/vagy fűszernövénytermesztő
kertészetekben, gazdaságokban
fitotékákban
növényalapú étrendkiegészítő, ételízesítő
termékek előállításában, gyártásában
foglalkozó vállalkozásoknál
egyes gyógyszerkutatási alapanyagok
termesztésével foglalkozó gazdaságokban
gyógyés/vagy
fűszernövények
feldolgozásával
és
forgalmazásával
foglalkozó vállalkozásoknál
lehetsz egyéni vagy családi gazdálkodó

•

Felsőszintű szakmai betekintést nyerhetsz
a
hazai
tradicionális
gyógyés
fűszernövénytermesztés rendszerébe.
Megismered
számos
aromanövény
termesztéstechnológiáját, hatóanyagainak
jelentőségét.
Az ismeretek birtokában képessé válhatsz
önálló
gazdálkodásra,
termesztői
csoportok
irányítására,
valamint
a
munkavállalással
kapcsolatos
felelős
döntések meghozatalára.
Az általad irányított kertészetben, kisebb
gazdaságban képes leszel felmérni és
kijelölni
a
feladatokhoz
szükséges
személyi és tárgyi feltételeket.
Széleskörű ismeretekkel rendelkezel a
hazai
növényalapú
gyógyhatású
készítmények
feldolgozásában,
gyártásában.
A magas piaci elvárásokkal szembeni
növénytermesztés
szakemberévé
válhatsz.
Képes leszel biztonságos és minőségi
termékek előállítására, forgalmazására,
ezen feladatok irányítására.

