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Állattenyésztő mérnök felsőoktatási szakképzés (Állattenyésztő mérnök asszisztens)
A képzés 4 féléves, melyből egy félév gyakorlat azon hallgatók számára, akik rövidebb időt szánnak felsőfokú
tanulmányaikra. A képzésben szerzett tudást alapképzésen folytatott tanulmányoknál beszámítjuk. A képzés keretein belül 4 szakirányt indítunk.
A baromfitenyésztő szakirányon a hallgatók megismerik a baromfitenyésztés elméleti alapjait, azok gyakorlati alkalmazását. Megtanulják a különböző korcsoportú és hasznosítású fajok szakszerű tartási és takarmányozási
ismereteit. Alkalmasak baromfitelepek műszakvezetői, vagy családi gazdaságok feladatainak ellátására. Képesek
középszintű vezetői-, irányítói munkakör betöltésére. Szakvezető: Dr. Stündl László PhD, agrármérnök, egyetemi
docens.
A ménesgazda szakirányon tanulók megismerik a lótenyésztés, a lótakarmányozás, a tartástechnológia,
lókiképzés, lóversenyzés, lovassportok szakmai kérdéseit. Képesek lehetnek lovak alapszintű kiképzésére. Képessé válnak középszintű irányítói és vezetői tevékenységre, önálló vállalkozások létrehozására, működtetésére.
Szakvezető: Dr. Mihók Sándor, agrármérnök, a mezőgazdaságtudomány kandidátusa, habilitált nyugalmazott
egyetemi tanár.
A sertéstenyésztő szakirányon végzettek irányítják, végzik és ellenőrzik a sertéstartás, takarmányozás és
tenyésztés szakfeladatait, betartják az állatvédelmi, állategészségügyi, higiéniai és környezetvédelmi előírásokat.
Üzemeltetik, kezelik a sertéstenyésztés és a feldolgozás gépeit, berendezéseit, kidolgozzák a sertéstenyésztés
telepi ökonómiáját. Szakvezető: Novotniné dr. Dankó Gabriella PhD, agrármérnök, egyetemi docens.
A halászati szakirányon a hallgatók megismerik a hidrobiológia, a halbiológia, a takarmányozástan és a
halegészségügy szakmai összefüggéseit. A szakirányt elvégzők horgászszervezeteknél, magán horgásztavaknál és
kerti tótervező- és kivitelező cégeknél szaktanácsadó munkakört tölthetnek be középvezetői szinten. Szakvezető:
Dr. Stündl László PhD, agrármérnök, egyetemi docens.
A felsőoktatási szakképzés elvégzése után a hallgatók az Állattenyésztő mérnöki alapszakon folytathatják
tanulmányaikat (BSc).

Állattenyésztő mérnöki alapszak (BSc)
Az alapképzésben (BSc) olyan állattenyésztő mérnökök képzése a cél, akik képesek az állatitermék-előállítás,
termelési, értékesítési folyamatainak tervezésére, irányítására, szervezésére, önálló gazdálkodásra. A hallgatók projektmunka keretében egy ágazathoz kapcsolódó terméket állítanak elő, megszervezik az értékesítést. Felkészülve
így az önálló vállalkozás alapítására. A Dronten University of Applied Sciences (Hollandia) intézményével való megállapodás értelmében a szakon 3 évet végzett hallgató egyéves költségtérítéses hollandiai tanulmányait követően a
magyar oklevél mellé holland diplomát is kaphat.
Állattenyésztő mérnöki mesterszak (MSc)
A képzést azoknak ajánljuk, akik a mesterképzés (MSc) területén az állattenyésztés-tudomány mélyebb elméleti és gyakorlati ismereteinek elsajátítására vállalkoznak, e területen felsőbb vezetői tevékenységet kívánnak ellátni.
Az Állattenyésztő mérnöki mesterszak (MSc) oktatási szerkezetét a mérnöki, az elméleti és gyakorlati tevékenységre való előkészítés, másrészt a megszerzett ismeretek birtokában a tudományos munkába való bekapcsolódás
lehetősége jellemzi. A mesterszakon végzettek emellett gyakorlati tapasztalattal felsővezetői munkaköröket, szakigazgatási, szaktanácsadási tevékenységet láthatnak el.
A szakon végzett, kiemelkedő hallgató
Győri Zsolt, állattenyésztő mérnök MSc hallgató
Elhivatottsága a mezőgazdaság, ezen belül az állattenyésztés iránt igen erős. Az állatok iránti szeretet megőrzése, tartásuk, takarmányozásuk fejlesztése és a hagyományok életben tartása egyaránt fontos számára. Célja, hogy
gazdaságát az itt tanultakkal összhangban fejlessze, bővítse.
A szakhoz kötődő, kiemelkedő piaci szereplő
Fekete Balázs, agrármérnök
A Debreceni Agrártudományi Egyetemen 1981-ben szerzett agrármérnöki diplomát. Első és azóta is egyetlen
munkahelye a hódmezővásárhelyi Hód-Mezőgazda ZRt. Két kollégájával együtt rakták le az Alföldi Állattenyésztési
Napok alapjait. Elnöke a Magyar Fajtatiszta Sertést Tenyésztők Egyesületének, a Magyar Sertéstenyésztők Szövetségének, valamint a Magyar Állattenyésztők Szövetségének.

