Aranykalászos gazda
(OKJ 31 621 02 Engedély száma: E-000293/2014/A002)

A képesítés munkaterülete:
Az aranykalászos gazda általános mezőgazdasági szakismerettel, a mezőgazdasági munkák végzéséhez szükséges elméleti,
fizikai és gyakorlati felkészültséggel, vállalkozói tevékenységhez szükséges alapismeretekkel is rendelkező mezőgazdasági
szakember, aki a mezőgazdasági termelési munkákat gazdaságos, környezetkímélő technológiákkal képes elvégezni.

A képzés moduljai:
10997-12 Állattartás
10998-12 Növénytermesztés.
10999-12 Kertészeti alapok

11000-12 Mezőgazdasági géptan
11001-12 Agrárkereskedelem, vállalkozás és ügyvitel
Környezeti, fenntarthatósági ismeretek

A tanfolyam megkezdésének feltételei:


Szükséges iskolai előképzettség: alapfokú iskolai
végzettség, vagy annak hiányában a mezőgazdasági
szakmacsoportra meghatározott kompetenciák
birtokában (jelentkezés előtt bemeneti
kompetenciamérés szükséges)






Szükséges vezető engedély: Mezőgazdasági
vontató vezetésére érvényes vezetői engedély (T,
illetve C+E, C1+E kategória, vagy B kategória)
Betöltött 18. életév
Egészségügyi alkalmasság

A képzés időtartama és időbeosztása:
486 óra (30 % elmélet, és 70 % gyakorlat), 8 hónap, heti két nap (péntek, szombat)
Az óraszám az előzetesen megszerzett tudástól, illetve annak beszámításától függően változhat.

A képzés helyszíne: 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
A képzés költségei:





Tanfolyam díja: 280.000,- Ft
(előzetes tudásbeszámítás nélkül)
SZIE hallgatóinak és dolgozóinak a tanfolyam díjából
20% kedvezményt adunk.
A tanfolyam megkezdése előtt a jelentkezők kérésére
előzetes tudásszint mérést végzünk, amelynek
eredményessége esetén a meglévő tudást
beszámítjuk a képzési időbe és a tandíjba.






Modulzáró vizsga: 30.000,- Ft
OKJ vizsga: 30.000,- Ft
Kamatmentes részletfizetési lehetőséget
biztosítunk.
A tandíj mértéke a beszámított előzetes tudástól
függően változhat.

Vizsgára bocsátás feltétele:



Az órákon való részvétel (megengedett hiányzás: az óraszám legfeljebb 20 %-a)
A képzés moduljaiból sikeres modulzáró vizsga letétele

Végzettség igazolása: államilag elismert Aranykalászos gazda OKJ bizonyítvány
A tanfolyam minimum 15 fő jelentkezése esetén indul. A képzési program a jelentkezők számára Ügyfélszolgálatunkon
hozzáférhető.

Jelentkezés: honlapunkon a „Jelentkezés” menü alatt.
További információért kérjük, keresse kollégáinkat az alábbi e-mail címen: info@sztk.szie.hu

Szent István Egyetem Szaktanácsadási és Továbbképzési Központ
Felnőttképzési nyilvántartási szám: E-000293/2014
2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1.

Web: sztk.szie.hu
Telefon: 06-28-522-019
E-mail: info@sztk.szie.hu

