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Fás biomassza termesztési, agroerdészeti szakmérnök szakirányú továbbképzési szak
képzési és kimeneti követelményei

1. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Fás biomassza termesztési, agroerdészeti
szakmérnök
2. A szakirányú továbbképzésben szerezhető szakképzettség oklevélben szereplő
megnevezése: Fás biomassza termesztési, agroerdészeti szakmérnök
3. A szakirányú továbbképzés képzési területe: agrár képzési terület
4. A felvétel feltételeként alapképzési szakhoz kapcsolódó szakirányú továbbképzési
szak esetén azon képzési területek, képzési ágak vagy alapképzési szakok megnevezése, amelyekre az adott szakirányú továbbképzési szak épül: agrár képzési területen legalább alapszintű képzésben szerzett mérnöki végzettség
5. A képzési idő, félévekben meghatározva: 3 félév
6. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 90 kredit
7. a képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:
Kompetenciák, tudáselemek és megszerezhető ismeretek:


A szakmérnök képzettség birtokában a fás biomassza termesztési, agroerdészeti
szakmérnök képes önálló ökológiai és ökonómiai szemléletű biomassza termesztésre és agroerdészeti termesztési rendszerek létrehozására, annak fenntartására, korszerű technológiák alkalmazására;



A megszerzett ismeretek birtokában képes a biomassza termesztés szakirányítási
feladatait környezetkímélő és fenntartható módon történő megvalósítására;



A szakmérnök megismeri a legfontosabb növény- és állatfajok növénytermesztési és állattenyésztési technológiáit, növényvédelmét, állategészségügyi vonatkozásait;



Ismereteket szerez a nem faanyag alapú termékek termesztéséről/előállításáról,
a mezővédő és part menti/ártéri erdősávok ökológiai szerepéről az agroerdészetben;



A szakmérnök megismeri a fás szárú ültetvényekben megtermelt faanyag hasznosításának, megújuló bioenergetikai fás-, és lágyszárú biomassza előkezelésének és energetikai felhasználásának technológiai megoldásait, géprendszereit;



Korszerű ismereteket szerez a fahasználat munkaszervezési rendszereit, infrastruktúráit és eszközeit illetően, beleértve a fahasználat végrehajtását, munkabiztonságot, faanyaghasznosítást, és azok géprendszereit;



A szakmérnök ismeretei birtokában képes a fás biomassza termesztés és agroerdészeti rendszerekben működő gazdálkodás pénzügyi keretfeltételeit megtervezni, gazdaságossági számításokat elvégezni, pénzügyi modelleket készíteni.

Személyes adottságok, készségek:


Felelősségtudat, elhivatottság, döntésképesség, pontosság, önállóság;



Gyakorlatias feladatértelmezés, szervező- és rendszerező készség; rugalmasság;



Kreativitás, ötletgazdagság, intenzív munkavégzés, eredményorientáltság.

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben


A szakmérnök képzettség birtokában a fás biomassza termesztési, agroerdészeti
szakmérnök korszerű tudással felvértezve alkalmas a fás biomassza termesztés
és agroerdészeti rendszer kialakítására, működtetésére;



Alkalmas a biomassza termesztés szakigazgatási és ellenőrzési feladatainak ellátására, ágazati kapcsolatainak összehangolására.

8. A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték:
Ismeretkörök
Szakmai alapismeretek
- Fás biomassza és agroerdészeti rendszerek alapismeretei;
- Jogszabályi, támogatási és szakigazgatási alapismeretek;
- Termőhelyi, növénytani, állatani alapismeretek.
Differenciált szakmai ismeretek
- Növénytermesztési, növényvédelmi szakismeretek;
- Állattartási szakismeretek;
- Géprendszerek és fahasználat, biomassza hasznosítási
szakismeretek;
- Nem faalapú erdei termékek körének ismerete;
- Ökológiai és védelmi funkció szakismeretek;
- Ökonómiai és szakpolitikai és döntéshozatalai módszerek/ismeretek.
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