Kinek ajánljuk a szakot?





Aki érdeklődik a biológia és természettudományok iránt.
Aki nyitott az új ismeretek gyakorlati alkalmazására.
Aki természeti erőforrásaik kezelésébe és megőrzésébe tudatos módon részt akar venni.
Aki vadállományaink és élőhelyük gondozása
és fenntartása iránt elkötelezettséget érez.
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Miért fontos a vadgazda mérnök szakma?




Egyre nagyobb jelentőséggel bír napjainkban a
természet és a környezet megóvása, fenntartható módon való kezelése.
Igény jelentkezik az olyan szakemberek iránt,
akik korszerű szemlélettel és megfelelő biológiai, természettudományos és gazdálkodási
ismeretekkel felvértezve képesek e kihívásoknak megfelelni.

Készült a „Duális és kooperatív képzések és azokat támogató
szolgáltatások fejlesztése a Szegedi Tudományegyetemen” című
EFOP-3.5.1-16-2017-00004 számú pályázat támogatásával

Találkozzunk Hódmezővásárhelyen

Milyen jellemző munkakörökben tudsz
elhelyezkedni ezzel a végzettséggel?

Milyen fontosabb területeken nyújt szakmai
ismereteket ez a képzés?


Vadászati állattan



Ökológia és vadbiológia



Erdészeti alapismeretek



Élőhelyek fejlesztése



Vadállományok szabályozása



Vadászatszervezés



Vadkármegelőzés és - becslés



Vadföld-gazdálkodás és
vadtakarmányozás



Vadgazdálkodási tervezés



Természet- és vadvédelem



Vadegészségtan



Fegyver és lőszerismeret



Vadkereskedelem és vadászati turizmus



Zárttéri vadtenyésztés

Milyen tanrend szerint tanulhatsz?
Nappali és levelező tagozaton, államilag támogatott és önköltséges képzésben.
A képzés tartama 7 félév:



6 félév oktatás (elmélet + gyakorlat)
1 félév összefüggő mérnöki gyakorlat

Az elméleti oktatás mellett nagy hangsúlyt fektetünk a gyakorlati képzésre is.
A gyakorlatok tantermi, terepi, hetesi és összefüggő (1 féléves) mérnöki gyakorlatok, valamit élőnyúl befogási gyakorlatok és tanvadászatok formájában valósulnak meg.
Gyakorlati partnereink különböző apró- és nagyvadas vadászterületek.



Vad- és erdőgazdasági, mezőgazdasági vállalkozások vadgazdálkodási és természetvédelmi
feladatainak ellátása;



a vadgazdálkodás és természetvédelem hatósági és közigazgatási feladatainak ellátása;



vadgazdálkodási, vadkereskedelmi és turisztikai tevékenység végzése;



a vadgazdálkodás, vadászat, természetvédelem tervezése, irányítása;



vadgazdálkodási és természetvédelmi tanácsadás;



vad- és halgazdálkodási, vadászati, halászati,
horgászati és természetvédelmi szakigazgatási
szerveknél és szakhatóságoknál, állat- és növénykertekben, vadasparkokban, múzeumoknál munkakörök betöltése.

