Mire lesz képes a mezőgazdasági
mérnökasszisztens?
•
•

•

•

•
•

•

Munkáját a fenntartható mezőgazdasági
termelés alapelveinek alkalmazásával végzi.
Képes
saját
szakterületén
(pl.
növénytermesztés, állattenyésztés, stb.) a
jártasságot igénylő feladatok előírások
(útmutatók,
technológiai
leírások,
jogszabályok)
szerinti
végrehajtására,
dokumentálására.
Képes a szakterület rutin feladatainak
elvégzéséhez
szükséges,
megfelelő
módszerek
és
eszközök
önálló
megválasztására és alkalmazására.
Az elsajátított ismeretek birtokában képes a
mezőgazdasági igazgatás, termelés és
szállítás, árufeldolgozás és forgalmazás
területén dolgozó mérnökök, munkáját
segíteni.
Képes felmérni a feladatokhoz szükséges
személyi és tárgyi feltételeket.
Képes önálló gazdálkodásra, csoportok
irányítási
feladatainak
ellátására,
a
munkavállalással, vállalkozással kapcsolatos
felelős döntések meghozatalára.
Szakmai és pénzügyi információkat gyűjt, tart
nyilván és szolgáltat, szervezési, előkészítési
és elemzési feladatokat végez.
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Mi a feladata a felsőfokú mezőgazdasági
mérnökasszisztensnek?
•
•
•
•
•

agrárszakemberként
részt
vesz
a
mezőgazdasági termelési folyamatban
segíti a termék-előállítás technológiai
változatainak működtetését
közreműködik a mezőgazdasági termelést
végző kis- és középüzemek munkájában
részt vesz a termék-előállítás folyamatában,
a feldolgozásban, értékesítésben
közreműködik
a
pénzügyi
tervek
összeállításában, a gazdasági döntéselőkészítésben

Nappali és levelező tagozaton, államilag
támogatott és önköltséges képzésben.
A képzés kooperatív képzési formában is
választható.
A képzés tartama 3+1 félév:
•
3 félév oktatás (elmélet + gyakorlat)
•
1 félév összefüggő szakmai gyakorlat

Miért válaszd ezt a képzési formát?
•
•

Milyen jellemző munkakörökben tudsz
elhelyezkedni ezzel a végzettséggel?
•

•
•
•
•

mezőgazdasági, erdészeti, halászati és
vadászati tevékenységet folytató egység
vezetője
mezőgazdasági technikus
munka- és termelésszervező
készlet- és anyagnyilvántartó
egyéb,
mezőgazdasággal
kapcsolatos
munkakörök

Milyen fontosabb területeken nyújt
szakmai ismereteket ez a képzés?

Milyen tanrend szerint tanulhatsz?

•

koncentrált képzési program
gyakorlatorientált képzés szilárd elméleti
alapokon
kredit-elismerés a szakirányú alapképzésben

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

szántóföldi növénytermesztés
kertészet
növényvédelem
állattenyésztés
állategészségtan
takarmányozás
rét- és legelőgazdálkodás
környezetgazdálkodás
műszaki ismeretek
mezőgazdasági termékfeldolgozás
gazdasági és jogi ismeretek
vezetési és munkaszervezési ismeretek

