
DEBRECENI EGYETEM
Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi

és Környezetgazdálkodási Kar

Mit ad nekem a szak?
A válasz egyszerű: a lehető legtöbbet adni, ami csak elsajátítható az agrárium területén. Az ötéves osztatlan Agrármérnöki 
szakot nem véletlenül hívják elitképzésnek. Az Agrármérnöki szak több évtizedes tapasztaltokra épített képzés, mely 
során, a szakot elvégző hallgatók a leginkább komplex szaktudással bírnak. A mezőgazdaság alappillérét képző széles-
körű ismeretek birtokosává válnak, amelyet az agrobusiness teljes területén használni tudnak.

Milyen állást vállalhatok a diplomámmal? 
• állattenyésztési, növénytermesztési és kertészeti ágazatvezetőként
• termelőüzem felsővezetőségében
• vetőmag üzletág és kereskedelemben
• takarmány üzletág és kereskedelemben
• élelmiszeriparban
• hatósági ellenőrző részelegeken
• közigazgatásban és szaktanácsadásban
• az egyetemeken és a kutatóintézetekben kutatói állásokban
• vízügyi hatóságoknál 
• bank és biztosítási szférában
• bel- és külkereskedelem az agráriumban
• érdekvédelmi szervezeteknél
• hazai és nemzetközi inputellátó (műtrágya, növényvédőszerek, 
vetőmagvak stb.) vállalatoknál, termelési rendszereknél (KITE, IKR, 
stb.)

Agrármérnöki (5 éves osztatlan) szak
Szakvezető: Prof. Dr Pepó Péter egyetemi tanár

„Elitképzés az Agráron”

Maradt még kérdésed? Tedd fel nyugodtan, vagy keresd a további információkat:
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A képzés során részletes ismereteket szerezhetnek a hall-
gatók azon alapozó tárgyakból (matematika, kémia, ta-
lajtan, növénytan, növényéllettan, állattan, állatélettan, 
genetika, géptan, gazdasági ismeretek, statisztika, stb.) 
az első három évben, melyeknek célja az elméleti isme-
retek elmélyítése. Ezen elméleti ismeretek bírtokában a 
hallgatók képesek lesznek elsajátítani a komplexebb 
szakmai tárgyak (növénytermesztés, állattenyésztés, 
vízgazdálkodás, kertészet, kereskedelem és marketing, 
agrárgazdaságtan, munkaszervezés) ismeretanyagát. To-
vábbá ezen ismeretekre alapozva eldöntheti, hogy mely 
irányba folytatja tovább tanulmányait. Alapismereteiket 
felhasználva a képzés 3. évében a hallgató eldöntheti, 
hogy az alap agrármérnöki szaktudásán túl, az állatte-
nyésztés, a növénytermesztés vagy a vízgazdálkodás 
területén szeretne még mélyebb és specifikusabb 
ismereteket szerezni. Az elméleti oktatással karöltve 
gyakorlati képzésben is részesülnek a hallgatók a ta-
nulmányaik során. A szerzett tudásukat bővíthetik és 
gyakorolhatják a hetesi, illetve a nyári gyakorlati idejük 
során. Ezen gyakorlati képzés során betekintést kapnak a 
hallgatók a kutatási és termelési munkák menetéről.
Kiemelten fontos didaktikai feladatot jelent a szak hall-
gatóinak tutoriális (kiscsoportos, egyéni) rendszerben 
történő segítése. A Kar széleskörű külföldi kapcsolat-
rendszere kiváló lehetőséget nyújt arra, hogy a szakon 
tanuló hallgatóink részképzésben (2-6 hónap) külföldi 
egyetemeken fejlesszék szakmai és idegen nyelvi tudá-
sukat.
A képzés során a hallgatók a teljes agrárium területé-
ről átfogó elméleti és gyakorlati tudást szereznek. 
Ennek eredményeképpen a hallgatók a legsokoldalúbb, 
legversenyképesebb szaktudás bírtokában kerülnek ki a 
munkaerőpiacra, ahol az álláslehetőségek legszélesebb 
skálájából tudnak választani.  

Milyen a képzés a szakon?

mek.unideb.hu/felveteli mekfelvi@agr.unideb.hu

Hallgatói élet és tehetséggondozás 
Míg a demonstrátori programon keresztül lehetőség nyílik 
bekapcsolódni az intézetekben folyó szakmai munkákba, 
a Karon számos tehetséggondozó programon keresztül 
is támogatjuk a hallgatóink önálló kutatómunkájának 
elkezdését (tudományos diákkör, szakkollégium, egye-
temi tehetséggondozó program), amelyek mellett külső 
ösztöndíjak is pályázhatók. Széles nemzetközi hálózati 
kapcsolataink révén számos országban tudunk részkép-
zést kínálni. A közösségi és kulturális élethez gazdag prog-
ramkínálattal a Hallgatói Önkormányzat és hozzá tartozó 
szervezetek járulnak hozzá. 


