Milyen szakmai ismeretek elsajátítása a
cél?
Olyan elméleti megalapozottságú
szakemberek képzése, akik ismerik:







gyakorlati
Mezőgazdasági Kar

a lótenyésztés,
a lótakarmányozás,
a tartástechnológia,
a lókiképzés,
lovassportok, lóversenyzés,
és az egyéb lóhasználati módok szakmai
kérdéseit.
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Milyen feladatok elvégzésére leszel képes?








Lovak tartására, takarmányozására.
Lovak tenyésztésére, felnevelésére.
A megfelelő tenyésztési és tartási
technológiák megválasztására.
Lovak alapszintű kiképzésére.
Lótenyésztési gazdaságok üzemeltetésére.
A lótenyésztéssel kapcsolatos
munkafolyamatok elvégzésére és irányítására.
A lótenyésztéshez kapcsolódó szakigazgatási
feladatok ellátására.

Találkozzunk Hódmezővásárhelyen!
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Melyek a képzés főbb ismeretkörei?














Állathigiénia és állategészségtan
Állatvédelem
Általános állattenyésztés
Anatómia és állatélettan
Lótenyésztés
Lovaglási és hajtási alapismeretek
Lovak küllemi bírálata, lovasbírói ismeretek
Lovassportok, lóversenyzés és lóhasználat
Lovasturizmus és idegenforgalmi ismeretek
Szaporodásbiológia
Takarmányozástan
Tartástechnológiai ismeretek
Tenyészértékbecslés

Megismerik az alapvető gazdálkodási folyamatok
adminisztratív hátterét.

Milyen tanrend szerint tanulhatsz?
A képzés időtartama 3+1 félév.
 3 félév oktatás (elmélet + gyakorlat)
 1 félév összefüggő szakmai gyakorlat
A képzés tagozata:
 nappali
 levelező
A képzés finanszírozási formája:
 államilag támogatott
 önköltséges
A képzés kooperatív képzési formában is
választható.

Milyen tudással fogsz rendelkezni a
ménesgazda szak elvégzését követően?








GYAKORLATORIENTÁLT KÉPZÉS



A gyakorlatok tantermi, hetesi és összefüggő (1
féléves) gyakorlatok formájában valósulnak meg.

A naprakész tudás elsajátítását a lovas élet
elismert szakemberei segítik.

A gyakorlati képzés során a leendő szakemberek
elsajátítják a ménesek vezetésével kapcsolatos
iránytói, tervezési feladatokat.

A lóközeli gyakorlatok ménesekben, lovardákban
és sportegyesületekben valósulnak meg.

Tevékenyen részt vesznek a lovak tenyészszemlékre,
teljesítményvizsgálatokra
történő
felkészítésében.

Az ló és lovasversenyek szabályainak ismerete,
gyakorlati tapasztalatok szerzése.
Különböző edzéselméleti feladatok elsajátításának
lehetősége.





Ismeri a magyar lótenyésztési kultúrát, annak
történelmét
és
a
jelenlegi
tenyésztésszervezést.
Ismeri a lótenyésztés, lótartás alapvető
fogalmait, tényeit és összefüggéseit a legfőbb
gazdasági
szereplőkre,
funkciókra
és
folyamatokra vonatkozóan.
Tudja és érti saját szakterületére vonatkozóan
a lótenyésztés, a lótartás alapvető, általános és
szakspecifikus, valamint a lovassportok és a
lóversenyzés tekintetében azok általános
ismeretanyagát.
Ismeri a gazdálkodási és a termék-előállítási
folyamatokat.
Ismeri a mezőgazdaság, a lótenyésztés,
lótartás alapvető etikai szabályait.
Ismeri szakterületének alapvető jogszabályait,
a lótenyésztés és lótartás intézményi és
gazdasági
környezetét,
a
gyakorlati
működtetés fontosabb jellemzőit, a gazdálkodó
szervezetek működésének mechanizmusait.
Ismeri
a
tenyésztésszervezés
jogi
szabályozását különösen a lótenyésztő
szervezetek feladatát, jogát és kötelezettségét.

