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A tenyésztés-tartás-takarmányozás-szaporítás ismeretanyaga gyorsan változik,
melyet gyorsan kell szintetizálnunk és gyors eszközökkel továbbadnunk, mert...
…csak így maradhatunk versenyben.

I. félév
I. modul: Biotechnológia-Állategészségügy
15 kredit;
Modulfelelős: Dr. Czeglédi Levente

TÁVOKTATÁSOS ÁLLATTENYÉSZTŐ
MÉRNÖK MESTERSZAK
azoknak, akik
• munka mellett igénylik a folyamatos továbbképzést,
• élvezik a változatos tanulási környezetet,
• szeretnek a dolgok mélyére látni és megalapozott döntéseket hozni,
• szeretnek szakmai problémákat egyénileg és
csoportosan megoldani.
Kulcsszavak: vegyes-, moduláris-, probléma alapú-, kompetencia fejlesztő oktatás
A távoktatás 6+1 modulban folyik. Egy modul 7
hét, ami gyakorlati problémákhoz kapcsolódó
koherens ismeretköröket foglal magába. A modulban kompetenciát fejlesztünk a problémák
megoldásán keresztül. A problémákat az adott
szakterület elismert képviselői fogalmazták
meg, akik a modul elején ismertetik annak jelentőségét, a képzés során pedig coachként segítik
a hallgatókat. A megoldott problémákat a hallgatók szakértői vizsgabizottság előtt mutatják be.
A távoktatás részei a videóelőadások, webináriumok, powerpoint diaképek, e-jegyzetek,
e-tankönyvek, szakmai ismeretterjesztő és tudományos közlemények, megoldandó egyéni és
csoport feladatok, tesztek, esszék, délutáni-esti
(modulonként 5-10 órás) oktatói-szakértői konzultációk. A gyakorlatigényes modulok részei a
laborgyakorlatok, ahol a vizsgálati módszerek
készséggé fejleszthetők. A képzés a hallgatótól
heti 5-15 óra tanulást igényel.

Biokémia, Állattenyésztési genetika, Proteomika,
Szaporodásbiológia, Biotechnika-Biotechnológia,
Állategészségügy, Egészségügyi igazgatás. Laborgyakorlat.
Projektfeladat I. Témák: Anyagforgalmi betegségek intenzív tejelő tehenészetekben. Járványvédelem (jogszabályi háttére és megvalósítása termelő telepen, fertőző betegségek megelőzésének
lehetőségei). Fertőző betegségek (baromfi, sertés,
kérődző) és az ellenük való védelem. Szaporodásbiológiai menedzsment és asszisztált reprodukciós

technikák alkalmazásának lehetőségei. Molekuláris genetikai és genomikai módszerek alkalmazása
termelési paraméterek javítására árutermelő és
tenyészállatok előállítása során. Géntartalékvédelem a molekuláris genetika és genomika alkalmazásával gyakorlati példák alapján. DNS és RNS alapú
technológiák, mint az állatnemesítés gyakorlati
eszközei.
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II.modul: Takarmányozás
15 kredit;
Modulfelelős: Dr. Szabó Csaba
Takarmánynövény termesztés, Gyepgazdálkodás
és hasznosítás, Takarmánykémia, Takarmányozás-termelés-élettan, Takarmánygyártás és tartósítás, Precíziós takarmányozás, A takarmányozás
mikrobiológiája, Laborgyakorlat.

A két ellés közötti idő csökkentése, a hasznos élettartam növelése, a vemhesülési arány növelése
szarvasmarha és juh állományokban. Félintenzív, és
keresztezett juhállományok tartási-, takarmányozási körülményeinek biztosítása. A hústermelő-képesség és az anyai tulajdonságok javítása szarvasmarha és juh állományokban. Kényszer selejtezés
okai és csökkentése.

Projektfeladat II. Témák: Broilercsirkék GMO mentes
takarmányozása, lehetőségek és korlátok. Sertéstelepi takarmányeredetű betegségek és kezelése.
Választási stressz csökkentése takarmányozással.
Milyen táplálóanyagokkal, takarmánykiegészítőkkel
javítható az immunitás, stabilizálható bélflóra? Tejelő szarvasmarhák szubklinikai acidózisának minimalizálása. Precíziós takarmányozás feltételeinek
kialakítása.

IV. modul: Abrakfogyasztó állatok
15 kredit;
Modulfelelős: Novotniné Dr. Dankó Gabriella
Tenyésztési programok, tenyésztésszervezés, Viselkedés, állatvédelem, Járványvédelem és biobiztonság, Abrakfogyasztó állattartó telepek tervezése, építése és üzemeltetése, Abrakfogyasztó
állattartási (precíziós)technológiák, Húsfeldolgozás,
Élelmiszer-minőség és élelmiszerlánc-biztonság.
Szakmai tanulmányút.

II. félév
III. modul: Kérődző állatok
15 kredit;
Modulfelelős: Dr. Béri Béla - Dr. Oláh János
Tenyésztési programok, tenyésztésszervezés,
Legeltetéses állattartás, Viselkedés, állatvédelem, Kérődző telepek tervezése, építése és
üzemeltetése, Kérődző állattartási (precíziós)
technológiák, Járványvédelem és biobiztonság,
Élelmiszerkémia, Tej- és húsfeldolgozás. Élelmiszer-minőség és élelmiszerlánc-biztonság. Szakmai tanulmányút.
Projektfeladat III. Témák: Alacsony és nem megfelelő összetételű telepi tejtermelés javítása.

Projektfeladat IV. Témák: Antibiotikum mentes állattartás. Technológia tűrés javítása és a stres�2
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szfaktorok csökkentése. Baromfi és sertéstelepek
precíziós állattartási technológiájának megtervezése. Telepi biobiztonság megszervezése. Telepi higiéniai legjobb gyakorlatok. Telepirányítási programok
összehasonlítása. „Big data” kezelése. A folyamatos
minőség biztosítása, termékminőségi hibák kiküszöbölése. Telepi rotáció tervezése, a rotációhoz
az erőforrások hozzárendelése (humán, takarmány,
gépi stb.).

hetőségeinek vizsgálata a halastavak természetes
hozamának növelése érdekében: a fermentált baromfitrágya beillesztése a trágyázási technológiába, „biohal” előállítás céljából. Afrikai harcsa mesterséges szaporítási technológiájának fejlesztése:
tenyészállomány felkészítése és a tartástechnológia optimalizálása, ikrakeltetés és lárvanevelés fejlesztése.
VI. modul: Erőforrásgazdálkodás-marketing
20 kredit;
Modulfelelős: Dr. Szűcs István
Ágazati ökonómia, Ágazati tervezés, Humánerőforrás-management, Ágazati és telepi digitalizációs és
döntéstámogatási eszközök és rendszerek, Élelmiszer-marketing, Kísérlettervezés.
Projektfeladat VI. Témák: KKV-k állatitermék-előállításának naturális (élőmunka-hatékonyság,
energetikai hatékonyság, takarmányfelhasználás,
szaporulati hatékonyság, költséghatékonyság,
kapacitáskihasználás, fajlagos lekötött erőforrás-használat, takarmánytermőterület lekötés,
fajlagos környezetszennyezés) és a pénzügyi hatékonysága. A gazdálkodás indikátorokkal mérhető operatív célkitűzéseinek meghatározása.
Azonos profilú telep összehasonlítása. Operatív
célkitűzések és azok elérésének a monitoringja. Gazdálkodó szervezetek beruházási döntéselőkészítése, döntése, elemzése. Éves operatív
működési terv/ üzleti terv. Termelés és pénzügyi
kontrollingrendszer kialakítása és működtetése.
Termék marketing terv és kivitelezés a 4P mentén.
Árképzés, csomagolási technológiák, termékelőnyök, promóciók, értékesítési csatornák, saját
brand-építés.

III. félév
V. modul: Akvakultúra
15 kredit;
Modulfelelős: Dr. Fehér Milán
Hidrobiológia, Tógazdálkodás, Édesvízi akvakultúra,
Halgazdálkodás tervezése, Laborgyakorlat, Szakmai tanulmányút.
Projektfeladat V. Témák: Szezonon kívüli ponty
szaporítás és kombinált (zárt előnevelés és halastavi utónevelés) nevelési technológia fejlesztése,

az utóneveléshez kapcsolódóan takarmányreceptúrák kialakítása és kísérleti takarmányok előállítása. Biotechnológiai módszerek alkalmazása a
termelésben: monoszex (egyivarú ikrás) és triploid
(steril) ponty állományok kialakítása és tesztelése
tógazdasági technológiában. Fehérjekiegészítés
lehetőségeinek vizsgálata a tógazdasági pontynevelésben: különböző fehérjenövények és ipari
melléktermékek alkalmazhatóságának megállapítása a fehérje-, toxin-tartalom, szermaradványok
és antinutritív anyagok mennyiségi meghatározása
alapján. Fermentált baromfitrágya felhasználási le-

IV. félév
VII. modul
Diplomadolgozat: 25 kredit
A diplomadolgozat elkészítésére egy teljes félév áll
rendelkezésre, mely épít az előző modulok projektfeladataira.
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A modulokat a tanterv szerinti időben meghirdetjük
nem csak a mesterszakra beiratkozók számára, hanem olyan szakmabelieknek is, akik továbbképzés
formájában csak az adott modulon kívánnak részt

venni. Amennyiben ezt követően valaki a mesteroklevelet kívánja megszerezni, a felvételi követelmények teljesítése után, az előzetesen teljesített ismeretet a Kar beszámítja.

A képzés költségtérítéses, félévenként (2 modul): 350 eFt.

JELENTKEZÉS A MESTERSZAKRA:
http://felvi.hu
Jelentkezési határidő:
2020. november 15.

JELENTKEZÉS CSAK A MODULOKRA:
mekto@agr.unideb.hu
Jelentkezési határidő:
2021. január 15.

További információ:
Dr. Komlósi István, egyetemi tanár, szakvezető
komlosi@agr.unideb.hu

4

