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Talajtani szakmérnök szakirányú továbbképzési szak
Szakvezető:
Prof. Dr. habil. Sárdi Katalin egyetemi tanár
Oktatási felelős:
Dr. Sisák István egyetemi docens
Növénytermesztéstani és Talajtani Tanszék
Talajtani és Agrokémiai Csoport
8360 Keszthely, Deák F. u. 16.
Tel: 83 545 108; Fax: 83 545 143; Mobil: 30 288 7775
E-mail: sisak@georgikon.hu
Honlap: http://felveteli.georgikon.hu/szakiranyu-tovabbkepzesek/talajtani-szakmernok
A képzési idő: 4 szemeszter (2 év)
A jelentkezés feltétele: Agrár képzési területen legalább alapképzésben, vagy
főiskolai szintű képzésben szerzett mérnök szakképzettség.
A képzés célja: Az általános környezettudományi és mezőgazdasági ismeretekre
alapozva, speciális talajtani szaktudás átadásával illetve bővítésével olyan
szakembereket képezünk, akik állami és magán mezőgazdasági üzemekben,
szaktanácsadó intézményekben, földhivatalokban, szakigazgatási, természet- és
környezetvédelmi hivatalokban, továbbá kutatóintézetekben és felsőoktatási
intézményekben képesek a talajvédelmi problémák szakszerű megoldására, a
talajvédelem és tápanyag-gazdálkodás tervezésére és irányítására.
2017. őszén több alapvető újítást vezetünk be a hallgatói igényekre reagálva.
Továbbra is azt tapasztaljuk, hogy a precíziós mezőgazdaság iránt rohamosan nő az
érdeklődés. Erre reagálva a terepi gyakorlatok során bemutatjuk és a talajok lokális
változatosságának a feltárására használjuk azokat a geofizikai és egyéb szenzoros
mérőműszereket, amelyeket a precíziós mezőgazdaságban egyre szélesebb körben
alkalmaznak („talajszkenner”). Támogatjuk és ösztönözzük a hallgatókat abban, hogy
a precíziós mezőgazdaság és a tápanyaggazdálkodás területén válasszanak
szakdolgozati témát. Félévenként legalább egy tantárgy esetében olyan elektronikus
tananyagot készítünk, amit egy számítógép segítségével bárhol önállóan lehet
használni a tanulásra, gyakorlásra, ezzel segítjük azokat, akik a tantermi oktatáson
túl szeretnék elmélyíteni a tudásukat.
Elhelyezkedési területek, lehetőségek: A szakmérnöki képesítést megszerzett
hallgatók
mezőgazdasági
szolgáltatóknál
szakértői,
önkormányzatoknál
környezetvédelmi
referensi,
szakigazgatási
szerveknél
(földhivatalok,
mezőgazdasági hivatalok, vízügyi igazgatóságok, környezetvédelmi felügyelőségek)
szakmai
felelősi,
mezőgazdasági
vállalkozásoknál
precíziós
szakértői,
kutatóhelyeken és felsőoktatási intézményekben operatív kutatásvezetői
munkaköröket tölthetnek be.
Jelentkezési határidő: 2017. szeptember 10.
Képzés kezdete: 2017. szeptember 21 (terepgyakorlat).
Konzultációs napok száma, megoszlása: félévente 4-5 alkalom
(csütörtök-szombat vagy péntek-szombat)
Vizsgák száma: szemeszterenként 4-5 (lásd a részletes tájékoztatót a honlapon)
Képzés költsége: 150.000 Ft / félév (a képzés 4 félévből áll)

