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Természetvédelmi
mérnöki BSc és MSc képzés
Szakvezető: Dr Juhász Lajos, egyetemi docens
„Tudással a természetért!”
Mi leszek, ha végzek?
Képzésünk mottója: elméleti tudás a természetvédelem gyakorlatában. Az oklevél megszerzése után nem kell unatkoznod. Dolgozhatsz a hivatalos természetvédelemben, lehetsz állatvédő, gazdálkodhatsz és hasznosíthatsz természeti
erőforrásokat, kutathatod a természetet és oktathatod is a természet titkait.
Hol dolgozhatok majd a diplomámmal?
• nemzeti parkok,
• állatkertek, vadasparkok,
• erdészetek, halgazdaságok,
• kutatóintézetek,
• közigazgatás,
• oktatási intézmények,
• környezeti neveléssel foglalkozó civil szervezetek.
Mit kapok a képzéstől?
Az elméleti képzés során elsajátított természetvédelmi állattani,
növénytani, természetföldrajzi, jogi és egyéb ismeretek, a terepgyakorlatok egyaránt, elősegítik a szakmai felkészültséget. Az elsőéves hallgatók a Természetvédelmi Szakhéten ismerkedhetnek
meg a szak szellemiségével, szakmai és csapatépítő programokon
keresztül.

Maradt még kérdésed? Tedd fel nyugodtan, vagy keresd a további információkat:
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A természetvédelmi mérnöki szakok bemutatása
A természetvédelmi mérnök képzés országosan a legnagyobb múltú a Karon, hiszen a BSc alapszak jogelődjének
számító főiskolai képzés itt került megalapításra és oktatásra az országban elsőként.
Képzésünk mottója: elméleti tudás a természetvédelem
gyakorlatában. Az elméleti képzés során elsajátított természetvédelmi állattani, növénytani, természetföldrajzi,
jogi és egyéb ismeretek, a terepgyakorlatok egyaránt
elősegítik a szakmai felkészültséget.
Hallgatói élet és tehetséggondozás
Míg a demonstrátori programon keresztül lehetőség nyílik
bekapcsolódni az intézetekben folyó munkákba, a Karon
számos szakmai és tehetséggondozó programon keresztül
támogatjuk a hallgatóink önálló kutatómunkájának elkezdését is (tudományos diákkör, szakkollégium, egyetemi
tehetséggondozó program), amik mellett külső ösztöndíjak is pályázhatók. A közösségi és kulturális élethez gazdag programkínálattal a Hallgatói Önkormányzat és hozzá
tartozó szervezetek járulnak hozzá. A szakhoz köthető tehetséggondozást támogató rendezvény az országosan és
a Karon is egyedülálló „Természetvédelmi Tehetségnap”
A hallgatók a mesterképzés során is részt vesznek egy-, amely egyben szakmai verseny is.
illetve többnapos terepgyakorlatokon illetve tanulmányutakon, ahol a jelentősebb hazai geológiai értékek mel- Egy végzett tehetséges hallgató Szabó Fruzsina
lett, a védett flóra és faunaelemekkel, valamint az azokkal Magdolna véleménye a szakról:
kapcsolatos gyakorlati természetvédelmi kezelésekkel is „A természet- és az állatok kizsákmányolása elleni csetestközelbe kerülnek. A képzés során törekszünk arra, lekvés az, ami miatt a természetvédelmi mérnök szakot
hogy a végzett hallgatók megfeleljenek a természetvéde- választottam. Az évek során mind szakmailag, mind pedig
lemmel kapcsolatos valamennyi munkaerőpiaci platform emberileg sokat fejlődtem, és felismertem azt, hogy a
elvárásainak, legyen szó hatástanulmányok készítéséről, példamutatásban van a legnagyobb erő, amivel változást
hatósági munkavégzésről kormányzati szintű természet- hozhatunk el.
védelmi feladatellátásról (kormányhivatalok, természet- Ezen a szakon megtanulhatod, hogyan legyél jó szakemvédelmi őrszolgálat), vagy oktató-nevelő tevékenységről ber, de ami a legfontosabb, rájössz arra, hogyan legyél jó
(erdei iskolák).
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