Természetvédelmi mérnöki szak
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Teljes kreditérték beszámítással figyelembe vehető szak:
természetvédelmi mérnöki alapképzési szak
Előzetes kreditbeszámítással figyelembe vehető alapképzési szakok:
- agrár képzési területről:
környezetgazdálkodási agrármérnöki, a növénytermesztő mérnöki, az állattenyésztő mérnöki, a
kertészmérnöki, a tájrendező- és kertépítő mérnöki, a mezőgazdasági mérnöki, a vadgazda
mérnöki, az erdőmérnöki alapképzési szakok;
- műszaki képzési területről:
környezetmérnöki alapképzési szak;
- természettudomány képzési területről:
biológia, a földrajz, a földtudományi, a környezettan alapképzési szakok, továbbá biológiatanár,
biológus, földrajztanár, geográfus, geológus, környezettan-tanár, környezettudományi,
környezetvédelem-tanár főiskolai, illetve egyetemi szintű szakok.
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek - felsőoktatási törvényben
meghatározott - összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60-84 kredit a korábbi tanulmányai
szerint az alábbi ismeretkörökben:
természettudományos ismeretek, gazdasági és humán ismeretek (15-25 kredit)
szakmai ismeretek (45-65 kredit):
természetvédelmi állattan és növénytan, biogeográfiai és ökológiai ismeretek, gazdálkodás
védett területeken, növény-, állat- és élőhelyvédelem, természetvédelmi alapismeretek,
természetvédelmi biológia.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 60 kredittel
rendelkezzen a hallgató. A legalább 60 kredit elismerése esetén az intézmény előírhatja, hogy a
legfeljebb további 24 kreditet - a felsorolt ismeretkörökben - a hallgató a mesterfokozat megszerzésére
irányuló képzéssel párhuzamosan (a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában
meghatározottak szerint) szerezze meg.
Felvételi vizsga időpontja: 2017. június 7.
A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja okleveles természetvédelmi mérnökök képzése, akik képesek a természetvédelem
általános és sajátos feladatainak megtervezésére, szervezésére és irányítására. Megszerzett elméleti
tudásuk alkalmazása során hatékonyan érvényesítik a természetvédelmi elveket és előírásokat. A
mesterszakon elsajátított ismeretek birtokában alkalmasak tanulmányaik doktori képzés keretében
történő folytatására.
A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
Szakmai gyakorlat:
A szakmai gyakorlat időtartama legalább 4 hét, amelyet a felsőoktatási intézmény tanterve határoz
meg.

Nyelvvizsga
A mesterfokozat megszerzéséhez bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott szakmának
tudományos szakirodalma van, államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel
egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél szükséges.

