Felnőttképzési nyilvántartási szám:
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KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A képzés megnevezése:

Gyógy- és fűszernövény termesztési ismeretek

A képzés óraszáma:

60 óra

A képzés helye:

Nyíregyházi Egyetem
Műszaki és Agrártudományi Intézet

A képzésben való részvétel feltétele:

8 osztály (általános iskolai végzettség)
1.

A képzés főbb tematikai egységei:

A képzésben órákat tartó oktató(k) neve:

A megengedett hiányzás mértéke:

modul. Természettudományi és Kertészeti
alapismeretek (30 óra):
kémia (2 óra)
biológia és növénytan (6 óra)
talajerő-gazdálkodás (4 óra)
természetvédelem és ökológia (4 óra)
növénytermesztési és kertészeti ismeretek
(8 óra)
növényvédelmi alapismeretek (4 óra)
táplálkozás egészségtan (2 óra)
2. modul. A gyógynövényágazathoz
kapcsolódó általános és technológiai
ismeretek (30 óra):
Gyógynövény- és drogismeret (8 óra),
Gyógy- és fűszernövények termesztése (8
óra)
Gyógy- és fűszernövények feldolgozása,
minősítése, értékesítése (8 óra)
Gyakorlati ismeretek: fitotechnika,
növényvédelem, gyógynövénygyűjtés és
feldolgozás (6 óra)
Dr. Uri Zsuzsanna Edit, főiskolai docens, PhD
Dr. Vigh Szabolcs, adjunktus, PhD
Dr. Szabó Miklós, főiskolai docens, PhD
Irinyiné dr. Oláh Katalin Ilona, adjunktus, PhD
Kosztyuné Krajnyák Edit, tanársegéd
Dr. Szabó Béla, főiskolai docens, PhD
Dr. Csabai Judit, adjunktus, PhD
Dr. Vincze György, főiskolai tanár, PhD
Dr. Tóth Csilla, főiskolai docens, PhD
Dr. Szabóné dr. Berta Olga, adjunktus, PhD
Leskó István
30%

A képzés teljesítésének formai és tartalmi követelményei, a képzés során nyújtott teljesítmény
ellenőrzésének, értékelésének módja:

A tanúsítvány kiadásának feltétele:

A teszt és gyakorlati vizsga tartalma:

A teszt és gyakorlati vizsga formai követelményei:

A teszt és gyakorlati vizsga időpontja:

Záróteszt és gyakorlati vizsga
A teszt feleletválasztós illetve rövid válaszos
kérdéseket tartalmaz, 5 fő témakörben:
természettudományos alapismeretek,
kertészeti, növénytermesztési és növényvédelmi
alapismeretek
gyógynövény és drogismeret
gyógynövény termesztési és gyűjtési ismeretek
feldolgozási és értékesítési ismerek
Gyakorlati ismeretek vizsga:
Tételhúzással kerül eldöntésre a résztvevő gyakorlati
feladatának témája. A 15 tétel mindegyike egy-egy
növénnyel kapcsolatosan vizsgálja a résztvevő, élő
növényismereti, drogismereti, szaporítási, ápolási,
növényvédelmi, betakarítási, feldolgozási,
csomagolási és értékesítési feladatokkal kapcsolatos
gyakorlati tudását.
50 pontos teszt, melyben az 5 fő téma mindegyikére
egy 10 pontos kérdéssor vonatkozik.
Értékelése:
20-25 pont: 2-es
26-30 pont: 3-as
31-40 pont: 4-es
41-50 pont: 5-ös
A gyakorlati tétel ékelésének szempontjai:
Szakmai felkészültség, önálló feladatmegoldás,
megfelelő eszközhasználat, növényismereti
tájékozottság, szaporítási és ápolási munkákban
történő jártasság, feldolgozási, csomagolási és
értékesítési gyakorlati ismeretek.
A gyakorlati részérdemjegyet a fent felsorolt
ismeretek komplex formában történő értékelése
adja. A záró érdemjegyet a teszt és a gyakorlati
vizsga átlaga adja.
A teszt és a gyakorlati vizsga a kurzus lezárását
követő 2 héten belül valósul meg.
A teszt időtartama: 1 óra
A gyakorlati vizsga időtartama 3 óra. A vizsgán a
vizsgázók párhuzamosan dolgoznak.
A vizsgabizottság 3 fős (a képzés oktatói).

