Mely tényezők teszik még vonzóvá a Kar duális
képzését?
• a gyakorlatorientált képzés széleskörű
szakmai kapcsolatok létesítését teszi lehetővé
• kivételes szakmai lehetőség
• gazdászversenyeken és szántóversenyeken
való sikerek
• külföldi szakmai gyakorlat lehetőségei
• piacképes diploma
• jó esély a sikeres pályakezdéshez,
elhelyezkedéshez
• anyagi támogatás a tanulmányok ideje alatt
• akkreditált nyelvvizsgaközpont a Karon
• szociális és teljesítmény-alapú támogatások
• családias légkör a Karon
• kollégiumi elhelyezés lehetősége
mindenkinek

Hogyan kapcsolódhatsz be a duális képzésbe?





a duális partnervállalatok a gyakorlati
helyeket meghirdetik honlapjukon
pályázz
menj el állásinterjúra
értesítést kapsz a döntésről

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM
MEZŐGAZDASÁGI KAR
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

Duális képzés a Karon!
Mezőgazdasági mérnöki BSc szak
Szegedi Tudományegyetem
Mezőgazdasági Kar
6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 15.
Tel.: 06-62-532-990
e-mail: to@mgk.u-szeged.hu
web: www.mgk.u-szeged.hu
Facebook: www.mgk.u-szeged.hu/facebook

A kiadvány az Európai Unió támogatásával,
az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával készült.
Projektazonosító: TÁMOP-4.1.1.F-14/1/KONV-2015-0006
„Munkaerő-piaci igényekre támaszkodó gyakorlatorientált képzések,
szolgáltatások a Szegedi Tudományegyetem fókuszában”

Melyek a hagyományos és duális képzés
közötti eltérések?
A duális képzésben résztvevő hallgatók feladata
kettős: egyrészt a hagyományos (akadémiai)
képzés
keretein
belül
folytatnak
tanulmányokat, másrészt gyakorlati időt
töltenek el munkahelyi környezetben. Így
megszerzik a munkahely által igényelt
készségeket (pl. vezetési, projektirányítási
ismeretek), megismerik az adott gyakorlati
helyet. Az egyetemen tanultakat párhuzamosan
gyakorolhatják, és elmélyíthetik egy konkrét
mezőgazdasági vállalkozás tevékenységén
keresztül.
Ezt
követően
a
diploma
megszerzésével
egyidejűleg
olyan
munkavállalók kerülnek a munkaerőpiacra, akik
több
hónapos
betanulási
idő
és
költségráfordítás nélkül képesek teljes értékű
munkát végezni.

Miért válaszd ezt a képzési formát?




Mely szakmai területeken lehet kiemelkedő
gyakorlati tapasztalatokat szerezni?





Milyen tanrend szerint tanulhatsz?
48 hétből áll a tanév,
 26 hetet az intézménynél,
 22 hetet a gyakorlati helyen fogsz
tölteni.
A 7. félévben 15 hetes összefüggő gyakorlaton
veszel részt.

munkatapasztalatot szerzel
folyamatos és biztos ösztöndíjat kapsz
széleskörű szakmai kapcsolatokat
építhetsz és ápolhatsz










Baromfitenyésztés
Juh- és kecsketenyésztés
Kertészet
Mezőgazdasági termékek
élelmiszerbiztonsága
Növénynemesítés
Ökológiai szemléletű gazdálkodás
Precíziós mezőgazdaság
Sertéstenyésztés
Szarvasmarhatenyésztés
Szántóföldi növénytermesztés
Üzemszervezés
Vízkezelés és hidrobiológia

Melyek az MGK duális képzés jelenlegi
partnervállalatai? (A lista folyamatosan bővül.)
A
hódmezővásárhelyi
telephelyű
SZTE
Tangazdaság Kft. a gyakorlati képzés korszerű
és igényes kielégítését szolgálja. A 378 hektár
szántó mellett évi 600 hízósertés kibocsátására

alkalmas FUNKI rendszerű sertéstelep, ugyancsak
magyar rendszerű tartástechnológiára épített
kecsketenyésztési mintafarm, valamint az
őshonos magyar kendermagos fajtafenntartó
telep található itt. Kialakításra került egy holland
típusú családi méretű tejtermelő és -feldolgozó
üzem és az új-zélandi típusú juhászati mintafarm.
• Agro-M Zrt., Orosháza
• Alternconsult Kft., Hódmezővásárhely
• Altherm Kft., Hódmezővásárhely
• Bóly Zrt., Bóly
• DAN-FARM HUNGARY Kft., Gádoros
• Délalföldi Kertészek Szövetkezete, Szentes
• Duna-R Kft., Szentes
• Gabonakutató Non-profit Közhasznú Kft.,
Szeged
• Hermann Ottó Intézet, Budapest
• Hódagro Zrt., Hódmezővásárhely
• Hód-Mezőgazda Zrt., Hódmezővásárhely
• ISV Hústermelést Szervező Zrt., Budapest
• Magyar Juh- és Kecsketenyésztő Szövetség,
Budapest
• Orosfarm Zrt., Orosháza
• Pankotai Agrár Zrt., Szentes
• Pankota-Flex Kft., Szentes
• Pankota-Pig Kft., Szentes
• SZTE Tangazdaság Kft., Hódmezővásárhely
• Terra Coop Kft., Szentes
• Zöld Forrás 2001 Kft., Hódmezővásárhely

