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Ménesgazda felsőoktatási szakképzés
A ménesgazda képzés célja olyan lovas szakemberek képzése, akik különböző méretű lótenyésztési vállalkozások (ménesek) telepvezetői, irányítói feladatai ellátására, önálló vállalkozások létrehozására képesek. Erkölcsi
és szakmai értékük alapján rájuk bízható a tetemes vagyont képviselő tenyész- és sportistállók üzemeltetése,
fejlesztése. A szakirányon tanulók elsajátítják a lótenyésztési helyek eredményes működését megteremtő szakmai
módokat, hangsúlyozottan a működtetés gyakorlati fogásait. Megismerik a magyar lótenyésztési és lovaskultúrát,
lótenyésztés, a lótakarmányozás, a tartástechnológia, lókiképzés, lóversenyzés, lovassportok szakmai kérdéseit.
A szakhoz kötődő, kiemelkedő piaci szereplő: Dr. Pataki Balázs c. egyetemi docens
A Gödöllői Agrártudományi Egyetemen szerzett agrármérnöki, majd a Pannon Agrártudományi Egyetemen lótenyésztési szakmérnök diplomát. Huzamosabb időt töltött Debrecenben az Országos Lótenyésztési Felügyelőség Debreceni Kirendeltségén. A Debreceni Agrártudományi Egyetemen szerzett doktori
címet. Több évtizede bekapcsolódott a Debreceni Agrártudományi Egyetem és
jogutódai oktatási tevékenységébe, ahol a lótenyésztés különböző szakmai
területein oktatott. E tevékenységért a címzetes egyetemi docens kitüntető
címet kapta. Egy évtizede a „Ménesgazda” szak „Lovaskultúra, lovasetika”
tantárgyának felelőse. A záróvizsga bizottságnak ismétlődően tagja.
A szakon tanuló elkötelezett hallgatók: „A képzés során azzal
foglalkozhatunk, amit kifejezetten kedvelünk. Lovaglástechnikai szempontból
nagyszerű képzést kapunk, az elméleti tárgyak kapcsán széleskörű tudást
szerezhetünk. Mindezt úgy, hogy képzésünk tekintélyes hányadát a Debreceni
Nagyerdő gyönyörű környezetében töltjük el! Az egyetemi élet során rengetek
új ismeretségre, barátra, kapcsolatra tehetünk szert, ami kihat jövőbeni boldogulásunkra is!”

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 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., melynek állattenyésztési igazgatója. Két kollégájával együtt rakták le az Alföldi
Állattenyésztési Napok alapjait.
A Magyar Állattenyésztők Szövetségének elnökségi tagja. A Debreceni Egyetem
Állattenyésztéstani Tanszékének tiszteletbeli docense.
A szakon végzett 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.

