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AKTUALITÁSOK

A köztudatba egyre jobban beépül a fo-
lyamatos tudásfejlesztés, az „élet-
hosszig való tanulás” koncepciója.
Ugyanakkor nem állíthatjuk, hogy ezzel
a kezdeményezõk feltalálták a spanyol-
viaszt, hiszen ahogy a magyar szólás is
mondja: „A jó pap holtig tanul”. 

A szemünk elõtt zajló tudományos-
technikai fejlõdés egyszerûen kikény-
szeríti, hogy a szakemberek folyamato-
san bõvítsék tudásukat. Ennek egysze-
rû a magyarázata: a technikai fejlõdés-
sel változnak a munkakörülmények,
egyes szakemberek akár a cégen belül,
akár máshol új beosztásba kerülnek,
munkájuk során új kihívásokkal szem-
besülnek. Az egyszer megszerzett tudás
részben elévül, részben kevéssé válik,
az enciklopédikus tudás részterületeire
nagyobb szükség lesz a munkavégzés,
a munkahelyen való érvényesülés
szempontjából. Az erdész szakemberek
számára sem megkerülhetõ folyamatok
kapcsán beszélgettünk dr. Jánoska Fe-
renccel, a Nyugat-magyarországi Egye-
tem Erdõmérnöki Karának oktatási-dé-
kánhelyettesével.

– Nem kérdéses, hogy az erdõmérnö-
köknek a megszerzett tudásszint fenn-
tartására és az új ismeretanyagok elsa-
játításához, folyamatos tanulásra van
szükségük a hivatásuk gyakorlása so-
rán. Hogyan tudja ebben segíteni a Kar
a gyakorló kollégákat?

– A korábbi évtizedekben is talál-
tunk erre példákat az Erdõmérnöki Kar
képzési szerkezetében, és ha a Kar 200
éves évfordulójára kiadott Almanach
köteteit lapozgatjuk, számos végzett
szakmérnöki évfolyam névsorában je-
les, nagy szakmai presztízzsel rendelke-
zõ szakember nevét olvashatjuk. A ko-
rábban egyöntetûen szakmérnöki kép-
zésnek nevezett továbbképzéseket (nö-
vényvédelmi szakmérnök, környezet-
védelmi szakmérnök, tájrendezõ és
környezetvédõ szakmérnök, természet-
védelmi szakmérnök stb.) a jelenleg ha-
tályos, a Nemzeti Felsõoktatásról szóló
törvény szakirányú továbbképzések-
ként nevesíti. Viszonylag nagy szabad-
ságot hagy a törvény abban a tekintet-
ben, hogy milyen idõtartamúak lehet-
nek ezek a továbbképzések, mert 2-4
szemeszterben határozza meg a képzé-
si idõt. Ez nagy segítség, mert a tovább-
képzések idõtartamát az átadni kívánt

ismeretanyag mennyiségéhez, illetve a
gyakorlatiasság követelményeihez le-
het igazítani. A szakirányú továbbkép-
zések levelezõ rendszerben folynak,
rendszerint szemeszterenként 2x1 vagy
3x1 hetes konzultációs idõszakban,
amikor az elõadások és a gyakorlat jel-
legû foglalkozások zajlanak. A képzé-
seket önköltséges formában lehet indí-
tani, de számos könnyítés igénybe ve-
hetõ.

– Az Erdõmérnöki Kar részben to-
vábbviszi a korábban már nagy siker-
rel futott képzéseket, részben új, a jelen
kor kihívásainak megfelelõ szakirányú
továbbképzéseket indított el. 

– Klasszikus képzésünk az erdészeti
növényvédelmi szakmérnöki képzés,
ahol a bemeneti követelmények okle-
veles erdõmérnöki, okleveles agrármér-
nöki vagy okleveles kertészmérnöki
végzettséget kívánnak meg. A képzés 4
féléves, félévente 3 konzultációs héttel,
a legutóbb indított képzés végzõsei jú-
niusban kaptak oklevelet. A képzésre a
jelentkezés folyamatos, elegendõ je-
lentkezõ esetén a képzés elindítható.
Specialitása e végzettségnek, hogy fo-
lyamatos továbbképzést követel meg,
összhangban a változó növényvé-
dõszer-kínálattal. A továbbképzésre is
folyamatosan lehet jelentkezni.

Az erdõfeltárás, erdészeti utak építése
és fenntartása szakterületén is rendelke-
zünk akkreditált továbbképzéssel, ez az
erdõfeltárási szakmérnöki képzés. A ter-
vezõi jogosultságok tisztázatlansága miatt
jelenleg a képzést nem tudjuk indítani, de
folyamatos tárgyalásokat folytatunk mind
a minisztériummal, mind a Mérnöki Ka-
marával a helyzet rendezésére. Úgy érez-
zük, az erdõfeltárás, illetve az erdészeti
vízgazdálkodás fontossága növekedni
fog, ezért a képzés (akár bõvített) érdemi
felkarolásáról nem tettünk le.

– Új elemként jelent meg a környeze-
ti neveléshez és ezzel az erdõk közjóléti
szerepéhez kötõdõ speciális szakirányú
továbbképzéssel megszerezhetõ képesí-
tés, az erdõpedagógus.

– Az erdei iskolák számának robba-
násszerû növekedése rávilágított arra,
hogy a speciális szakismeretek átadása
a fiatal korosztály számára speciális
szakmai és pedagógiai ismereteket egy-
aránt szükségessé tesz. Ez a felismerés
hívta életre az erdõpedagógiai szakirá-
nyú továbbképzési szakot, mely jelen-

leg egy frissen indult évfolyammal mû-
ködik. A képzés 3 féléves, szemeszte-
renként 2x1 hét konzultációval, és (a je-
lentkezõk alapvégzettségétõl függõen)
szakmérnöki, mesterszintû szakmérnö-
ki és szakvezetõi végzettséget ad. A
speciális képzési struktúrának megfele-
lõen különbözõ, az alapvégzettséghez
igazodó képzettséggel vértezi fel a
végzett hallgatókat.

– Milyen megszerezhetõ szakirányú
továbbképzés kapcsolódik a természet-
védelmi szakmérnöki végzettséghez?

– A korábban is létezett természetvé-
delmi szakmérnöki képzés alapjain jött
létre a természeti örökségvédelmi to-
vábbképzési szakunk. A klasszikus ter-
mészetvédelmi ismereteken túl (a kor
követelményeinek megfelelõen) térin-
formatikai, ökológiai és a természetkö-
zeli erdõgazdálkodással összefüggõ is-
mereteket is nyújt az agrár vagy termé-
szettudományi képzési területen már
végzettséget szerzett hallgatóknak. Az
elõzõ képzéshez hasonlóan, a beme-
nettõl függõen, szakmérnöki és szakirá-
nyítói, illetve okleveles szakmérnö-
ki/szakirányítói végzettséget lehet sze-
rezni. A képzés 2 féléves, szemeszte-
renként 3 hét konzultációval. Az õsszel
induló képzésre jelenleg is várjuk a je-
lentkezõket!

– Gondolom, a vadgazdálkodás sem
maradhat ki a képzési palettáról?

– Néhány éve több évtizedes vá-
gyunkat is megvalósíthattuk, amikor
megalapítottuk a vadgazdálkodási
igazgatási továbbképzési szakunkat.
Az elõzõ két képzéshez hasonlóan itt
is szakmérnöki/szakirányítói, illetve
mesterszintû szakmérnöki/szakirányí-
tói végzettséget lehet szerezni. A kor-
szerû vadgazdálkodási tudnivalókon
túl nagy hangsúlyt fektetünk a vadgaz-
dálkodás igazgatásával összefüggõ is-
meretek elsajátítására is. A képzés 3 fél-
éves, szemeszterenként 2 hetes kon-
zultációs idõszakkal. A képzés szerke-
zetét úgy állítottuk össze, hogy a je-
lentkezõk bármely felsõfokú alapvég-
zettséggel elvégezhetik a szakot. Je-
lentkezni jelenleg is lehet az õsszel in-
duló képzésre! 

Az Erdõmérnöki Kar honlapján
(www.emk.nyme.hu) minden szüksé-
ges információ, illetve a jelentkezési la-
pok is megtalálhatók.

Nagy László

Szakirányú továbbképzések az NyME-EMK-n
Beszélgetés Dr. Jánoska Ferenc oktatási-dékánhelyettessel


