Gabonatárolási szakmérnök
képzés
A Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kara felvételt hirdet
Gabonatárolási szakmérnök képzésre.
A képzés elméleti alapozást követõ gyakorlati része a gabonatárolásban érintett
gyártó/forgalmazó cégek telephelyein, továbbá egyes gabonatároló üzemekben,
valamint a kar oktató-kutató laboratóriumaiban a szakma elismert vezetõ
szakembereinek bevonásával történik.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák:
A szakképesítés birtokában a szakmérnök képessé válik az alábbi
tevékenységek elvégzésére:
> önálló gabonatárolásra, a tárolt gabona biológiai
sajátosságainak figyelembe vételével
> korszerû tárolási technológiák és alkalmazására
> a gabonatárolás környezeti hatásainak figyelembe vételére
> a tárolt anyaggal való gazdálkodásra és kereskedelemre
> gabonatároló üzem önálló irányítására
A képzés félévi tantárgy-kiosztása és hozzájuk rendelt kreditek száma:
Tantárgy
1. félév
A gabonatárolás technológiája I.
A gabonatárolás gépei, géprendszerei I.

A képzés elõkészítésében és megvalósításában
a TeGaVill Kft (H-7300 Komló, Altáró út 18., www.tegavill.hu) kiemelt szerepet tölt be.

Összesen:
2. félév
A gabonatárolás technológiája II.
A gabonatárolás gépei, géprendszerei II.
A gabonatárolás környezeti hatásai
Üzemfenntartás, karbantartás

A szakképzettség oklevélben szereplõ megnevezése:
Gabonatárolási szakmérnök

Összesen:
3. félév
Vállalati gazdaságtan és menedzsment
Gabonaforgalom gazdálkodási és kereskedelmi
ismeretei
Gabonatároló üzem létesítése (üzemtervezés)
Gabonatároló üzemek biztonságtechnikája
Gabonatároló létesítmények üzemeltetése
Szakdolgozat konzultáció
Szakdolgozat
Összesen:

A szakirányú továbbképzés képzési területe:
Agrár képzési terület
A felvétel feltétele:
Legalább alapképzésben (Bsc)
ill. fõiskolai képzésben szerzett mérnöki oklevél.
(Amennyiben a jelentkezõ technikusi oklevéllel,
vagy felsõfokú szakképesítéssel rendelkezik,
a tanulmányi követelmények teljesítésérõl
oklevelet nem, tanúsítványt viszont kaphat.)
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A képzés költsége:
140.000,- Ft / fõ / félév
Tervezett létszám:

A képzési idõ:

25 fõ

3 félév, összesen 270 kontaktóra

Az indítás feltétele:
legalább 20 fõ jelentkezése

A szakképzettség megszerzéséhez
összegyûjtendõ kreditek száma:

A képzés részletes programja és a jelentkezési lap megtalálható, illetve letölthetõ
a www.mk.u-szeged.hu honlapról az „Oktatás/Képzések” menübõl.
90 kredit

Bõvebb felvilágosítás kérhetõ:
Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar, 6724 Szeged, Mars tér 7.,
Tanulmányi Osztály (Babarciné Edit, tel.: 62/546-014, zedi@mk.u-szeged.hu)

A képzés indításának tervezett idõpontja:
2010. október 8.

TeGaVill Kft. (Ámanné Fülöp Ilona, tel.: 30/298-59-01)

