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Az egymásra épülõ reguláris BSc/BA-, MSc/MA- és PhD-
képzések mellett országos szinten nagy jelentõségük van a
szakirányú továbbképzéseknek. A szakirányú továbbképzések
elõnye, hogy alapvetõen kis óraszámban lehet elsajátítani
különbözõ szakmaspecifikus ismereteket a már meglevõ dip-
loma kiegészítésére, megnövelve ezzel a munkaerõpiacon
való elhelyezkedés, átsorolás esélyét. 

További elõnye, hogy a kevés kontaktóra rugalmassá teszi a
képzéseket, és lehetõség van arra, hogy a legújabb trendek,
a legfrissebb változások bekerüljenek a tananyagba.

A Soproni Egyetem Erdõmérnöki Kara az alábbi szakirá-
nyú továbbképzéseket ajánlja 2017 szeptemberétõl. A je-
lentkezõknek tisztában kell lenniük azzal, hogy a jelentke-
zéshez milyen szakterületrõl milyen szintû diploma szük-
séges, az egyes képzések részletes ismertetésénél ezeket
felsoroljuk.

• Fásbiomassza-termesztési, agroerdészeti szakmérnök
szakirányú továbbképzés;

• Vadgazdálkodási igazgatási szakmér-
nök/szakirányító továbbképzési szak;

• Erdõpedagógiai szakmérnök/szakve-
zetõ szakirányú továbbképzés;

• Természetiörökség-védelmi szak-
mérnök/szaktanácsadó szakirányú
továbbképzési szak.

Az egyes szakokról részletes informá-
ció található a SOE Erdõmérnöki Kar
honlapján (emk.nyme.hu), a legfontosabb
tudnivalókat azonban jelen írásunkban is
összefoglaljuk kedvcsinálónak.

  

Fásbiomassza-termesztési, agroerdészeti 
szakmérnök szakirányú továbbképzés

A képzés célja olyan szakmérnökök képzése, akik tudásuk
birtokában képesek lesznek önálló ökológiai és ökonómiai
szemléletû biomassza-termesztésre és agroerdészeti termesz-
tési rendszerek létrehozására, azok fenntartására, korszerû
technológiák alkalmazására, továbbá a biomassza-termesz-
tés szakirányítási feladatai megvalósítására környezetkímélõ
és fenntartható módon.

Szükséges elõképzettség: agrárképzési területen legalább
alapszintû képzésben szerzett mérnöki végzettség.

Képzési idõ: 3 félév.

  

Vadgazdálkodási igazgatási szakmérnök/
szakirányító továbbképzési szak

A gyakorlatorientált képzés elõsegíti a vadgazdálkodásban
dolgozó, azt irányító szakemberek gazdálkodási feladatai-
nak megoldását, a hivatásos és sportvadászok szakmai isme-
reteinek szélesítését. A megszerzett ismeretek birtokosai ké-
pesek lesznek többek között a vadászat és a vadgazdálko-
dás tervezési és irányítási feladatainak környezetkímélõ és
fenntartható módon való ellátására.  A felvételhez szükséges
képzettség: bármely képzési területen alapképzésben/fõis-

kolai szintû képzésben
szerzett mérnöki vég-
zettség (vadgazdálkodási igaz-
gatási szakmérnök), bármely kép-
zési területen alapképzésben/fõiskolai
szintû képzésben szerzett végzettség (vadgaz-
dálkodási igazgatási szakirányító), bármely
képzési területen mesterképzésben/egyetemi szintû
képzésben szerzett mérnöki végzettség (mesterszintû vad-
gazdálkodási igazgatási szakmérnök), bármely képzési terü-
leten mesterképzésben/egyetemi szintû képzésben szerzett
végzettség (mesterszintû vadgazdálkodási igazgatási szakirá-
nyító).

Képzési idõ: 3 félév.

  

Erdõpedagógiai szakmérnök/szakvezetõ
szakirányú továbbképzés

A képzéseket azért hozták létre, hogy új, sokoldalú
szemlélettel mutassák be az erdõ természeti, tár-

sadalmi, gazdasági és kulturális értékeit, az er-
dõ és az ember viszonyát, továbbá módszer-
tani segítséget adjon a tanulók környezeti
neveléséhez. Az erdõ szerepének, jelentõ-
ségének és mindennapi életünkben betöl-
tött helyének bemutatásával segítse a pe-
dagógusok munkáját, hogy olyan képet
tárhassanak diákjaik elé az erdõrõl, amely

hozzásegíti õket a realitásokon alapuló, ész-
szerû és környezettudatos szemlélet kialakítá-

sához.
A szükséges elõképzettség: alapképzésben/fõis-

kolai szintû képzésben szerzett vadgazda- vagy természetvé-
delmi mérnöki végzettség (alapszintû erdõpedagógiai szak-
mérnök), mesterképzésben/egyetemi szintû képzésben
szerzett erdõmérnöki végzettség (mesterszintû erdõpedagó-
giai szakmérnök), alapképzésben szerzett bármely pedagó-
giai végzettség vagy bármely más felsõfokú diploma (erdõ-
pedagógiai szakvezetõ).

Képzési idõ: 3 félév.

  

Természetiörökség-védelmi szakmérnök/
szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak

A szakirányú továbbképzés ökológiai szemléletû környezet-
tudatos szakembereket kíván képezni, akik a természetmeg-
õrzés általános és sajátos feladatainak megtervezéséhez,
megszervezéséhez és irányításához szükséges elméleti és
gyakorlati tudással, valamint gyakorlati készséggel rendel-
keznek.

A jelentkezés feltétele: agrár/természettudományi terüle-
ten szerzett alapképzésben/fõiskolai szintû képzésben vagy
mesterképzésben/egyetemi szintû képzésben szerzett vég-
zettség.

Képzési idõ: 2 félév.
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