kaposvári

campus

Budapest • Gödöllő • Gyöngyös • Kaposvár • Keszthely

Tisztelt Olvasó!
A kiadvány, amelyet a
kezében tart, a Magyar

Agrár- és ÉlettudományiEgyetem Kaposvári

Hisszük, hogy a sokszínűségünkben erő rejlik. Az alap-

vetően agrárfókuszú intézményben továbbra is fon-

tos szerepe van a művész- és pedagógusképzésnek, s
a nálunk végzett gazdasági szakemberek is keresettek a

Campusának sokszínűsé

munkaerőpiacon. Rendkívül büszkék vagyunk az itt folyó

tóként különösen büsz
ke

zetközi szaklapokban is beszámolhatnak kutatóink.

gét mutatja be. Főigazgavagyok arra, hogy megő

kutatásokra is, amelyekről a legnívósabb hazai és nemFontos, hogy nem csupán képzéseink járulnak hozzá

rizve a jogelőd Kaposvári

a megye és a régió gazdaságának fejlődéséhez. Hi-

mányait, jelentős mér

tudásközpontként működjön. Szoros és élő kapcsolatot

Egyetem értékeit, hagyotékben hozzájárulhatunk

egy új, innovatív, multi

diszciplináris universitas megteremtéséhez. Hiszem, hogy
a MATE keretein belül a Kaposvári Campus különös je-

lentőséggel bír, adottságaink és az elmúlt évtizedek si-

szen küldetésünknek tartjuk, hogy campusunk egyfajta

ápolunk a piac szereplőivel, akikkel többek között különböző kutatás-fejlesztési projektekben dolgozunk együtt.

Sőt, vállalati partnereink egy része – a duális képzés keretein belül – gyakorlati helyként is funkcionál.

Büszkék vagyunk arra is, hogy programok sokaságával

kerei, eredményei is erre predesztinálnak bennünket.

bizonyítjuk elkötelezettségünket a társadalmi felelősség-

tó az ország egyik legzöldebb és legszebb kampusza.

időseknek szóló Senior Oktatási Program vagy a hátrá-

Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy Kaposváron találha-

A fiatalokat azonban nem csupán a páratlan miliő és
infrastruktúra, hanem a családias környezet is Kapos-

várra vonzza. Célunk, hogy piacképes tudást, támogató
közeget, rengeteg kapcsolatot, számos ösztöndíj-lehe-

vállalás területén. A Kaposvári Állattenyésztési Napok, az

nyos helyzetű gyermekek tehetségfejlesztése ugyanolyan fontos számunkra, mint a minőségi oktatás és kutatás. Ezek az értékek a 21. században is maradandóak.

Ajánlom figyelmébe ezt a kiadványt, amelyre nem

tőséget és életre szóló barátságokat adjunk azoknak,

elsősorban marketingeszközként tekintünk. Ez ugyanis

is megfogalmazta: „Praktikus választásnak indult, de

adataival és a jövőbe vetett elkötelezettségünkkel.

akik minket választanak. Ahogy egyik friss diplomásunk

életem legjobb döntése lett a Kaposvári Campus.” Azért

dolgozunk, hogy minden hallgatónk ugyanígy érezzen az
itt töltött évekkel kapcsolatban.

a hitvallásunk, benne a múlt büszkeségével, a jelen fel-

Vörös Péter

campus-főigazgató
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Kaposvári Campus
Somogyország kincse

Megyéink közül egyedül Somogy büszkélkedhet azzal,

E két terület nyitottsága, innovativitása és folyamatos

az elhivatottság az egyik fő jellemzője ennek a vidék-

a gazdaságtudományi és a művészeti képzés is, és így

amelyet a Somogyi Értéktárban Somogyország kincse-

jellemzi. A Kaposvári Campus küldetése, hogy kielégít-

hogy országként emlegessék a hazában. Az értékőrzés,
nek, amely büszke a sokszínűvé vált felsőoktatására is,

ként szereplő Kaposvári Campus testesít meg. Azon túl,
vagy éppen azáltal, hogy épületegyüttesünk az ország
egyik legüdítőbb természeti környezetében található,

a hallgatókban és az oktatókban is erős kötődést képes kialakítani a hely. Intézményünk története a jogelőd

intézmények révén több mint fél évszázados múltra
tekint vissza. A kaposvári felsőoktatásban a kezdetek-

től meghatározó az agrár- és a pedagógusképzés.
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fejlődése tette lehetővé, hogy bő 15 éve elindulhatott

a négykarú campust ma már a multidiszciplinaritás

se a régió oktatási, kutatási-fejlesztési és innovációs
igényeit, valamint együttműködjön a térség ipari, me-

zőgazdasági, oktatási, művészeti intézményeivel. Ezzel

lehetőséget biztosítva az itt elő fiataloknak a továbbtanulásra és így az itthon maradásra. Kaposvár családi-

as légkörű egyetemi város, ahol a megyeszékhely és a
campus változatos lehetőségeket biztosít az önképzés,
a sport, a szabadidő kellemes és hasznos eltöltésére.

Kedves Olvasók, Leendő Hallgatók!
Nehéz néhány mondat-

a kollégiumba. A fantasztikus, zöld környezetben fekvő

MATEKaposvári Campu

és elérhető.

ban megfogalmazni a
sának

értékeit,

azt

az

campuson ugyanis minden egy helyen megtalálható
Nem tudom, hogy le lehet-e írni azt az életérzést,

összetartó erőt, amelyet

amely a Kaposvári Campus különlegességét és egye-

gatóink nap mint nap át-

többen választják majd a MATE Kaposvári Campusát.

egykori és jelenlegi hallélhetnek.

Miközben

egyetemis-

taként tudom, hogy a

diségét adja. Ha csak részben sikerült, talán közületek is

Hardi Barnabás

Kaposvári Campus HÖK-elnök

fiatalok többsége a fővárosba vágyik, ugyanakkor

rendszeresen megtapasztaljuk, hogy a vidéki élet szám-

talan előnyt hordoz. Ha nálunk leszel egyetemista, akkor biztosan nem érzed majd elveszettnek magad a felsőoktatás világában, itt nem egy kód, egy számsor leszel.

A kisebb hallgatói létszámnak és a családias légkörnek

köszönhetően gyakorlatilag mindenki ismer mindenkit.

Ez pedig azt jelenti, hogy nemcsak a HÖK-re és hallgatótársaidra, de az oktatókra is számíthatsz. Sőt, egy né-

hány éve indult programnak köszönhetően a gólyákat
felsőbb éves társaik is segítik. De arról is fontos beszélni

– a pandémia idején ez különösen nagy jelentőségű volt
–, hogy igény esetén mentálhigiénés szakemberek is se-

gítik a hozzájuk fordulókat. Itt senki sem marad egyedül

a kérdéseivel, a problémáival, és biztosan nem veszik el
egyetlen tehetség sem.

A gyakorlatias tudáson és az odafigyelésen túl a talán

az sem lényegtelen, hogy Kaposváron nem kell órákat
utaznod, hogy eljuss egyik óráról a másikra vagy épp
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Rólunk mondták...
„Egész életre szóló tapasztalatot, és ami a legfontosabb,

olyan barátokat kaptam, akikre mindig számíthatok. És ezek

legalább olyan különleges dolgok, mint a megszerzett szak-

mai kompetenciák, az elsajátított elméleti tudás és a sok-sok
gyakorlat.”

– Soós Franciska, hallgató –

Hallgatói szolgáltatások
Campus Könyvtár

Kollégiumok

lönleges tereivel az ország egyik legszebb egyetemi

hellyel. Minden szoba kétágyas, hűtőszekrénnyel, tuso-

Az Új Kollégium mellett található modern könyvtár kübibliotékája. S nem mellesleg minden itt folyó képzéshez biztosítja a szükséges információforrásokat mind
hagyományos, mind elektronikus módon.

A campus területén található az Új Kollégium, 348 férőlóval és külön toalettel felszerelt. Itt található a Hallgatói

Centrum is, mely számos szakmai és kulturális rendezvény színtere.

A Csukás Zoltán Kollégium szintén a campus terüle-

tén található. Itt is kétágyasak a szobák hűtővel, szár-

nyanként és emeletenként fürdőblokkokkal és konyhákkal felszerelve.

A Kaffka Margit Kollégium a belváros szívében, a

Rippl-Rónai Művészeti Kar épületével egy helyen talál

ható. Szobái háromágyasak, emeletenként közös zu
hanyzóval, toalettel és konyhával.
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Hallgatói szolgáltatások: +36 30 942 3562 • e-mail: molik.maria@uni-mate.hu

Sport, szabadidő
Nemrégiben fejeződött be egy közel 100 millió forintos
sportfejlesztés a campus területén. Így többek között

már rekortánborítású, palánkkal és LED-világítással fel-

szerelt multifunkcionális sportpálya, felújított öltözők és
modernizált kondicionálóterem is várja a sportolni vá-

gyó hallgatókat. A fiatalok rendszeresen részt vehetnek
aerobik-, jóga-, íjászat-, futsal-, röplabda-, kosárlabda-,

kézilabda-, futás-, korcsolya-, kajak-, tenisz-, sárkányhajó-, akrobatikuspompon-, valamint úszásedzéseken.

A fejlesztések mellett az elmúlt években számos

nagyszabású rendezvény megszervezését is vállalta a
campus, ilyen volt a nagysikerű CrossRun akadályfutó
verseny is. Kaposvár városa és a Kaposvári Campus élsportolóit ösztöndíjjal is támogatja.

Sport, szabadidő: +36 82 505 800/5900 mellék • e-mail: szerb.gyorgy@uni-mate.hu
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Oktatás a Campuson
A MATE Kaposvári Campus erőssége a sokszínűségében rejlik. A hallgatóknak minden képzési terüle-

ten lehetőségük nyílik a tanulásra, hiszen a felsőfokú
szakképzéstől az alap- és a mesterképzésen át, akár a
doktori iskolában is folytathatják tanulmányaikat.

Agrárképzés

Az agrárképzés komoly hagyományokra tekint vissza,

ugyanakkor adekvát válaszokat tud adni a 21. század kihívásaira, és nyújt naprakész tudást. A gyakorlatorientált
agrár képzések közös jellemzője, hogy a munkaerőpiac

speciális igényeire reagálnak. A precíziós és high-tech
eszközök, a digitális technológiák és a nagyfokú automatizálás térnyerésével ez a szektor a kihívásokra gyor-

san reagáló, komplex látásmóddal rendelkező diplomás

mérnököket igényel. Az osztatlan agrármérnöki és állattenyésztő mérnöki képzés ezen célokra kiemelten fókuszál.

Gazdaságtudományi képzés

A 2004 óta működő gazdaságtudományi képzések cél-

ja, a döntésképes, felelős, nyitott gondolkodású szakemberek kinevelése, akik a nemzetközi és a hazai gazdasá-

gi környezetben egyaránt kiváló teljesítményre képesek.

Ennek érdekében a hallgatók komplex közgazdasági
szemléletmódot kapnak, mindehhez nélkülözhetetlen a
korszerű tudásanyag, valamint a gyakorlatorientáltság.
A fiatalok meghatározó vállalatvezetőktől és a duális
partnerektől is tanulhatnak. A felkészülést kiváló infra-

struktúra, marketinglabor, szimulációs és kompetenciafejlesztő tréningtermek is segítik.
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Tanulmányi ügyek: +36 82 505 800/1733 mellék • e-mail: gelencser.timea@uni-mate.hu

Pedagógusképzés

A kaposvári pedagógusképzésnek vezető szerepe van

Dél-Dunántúlon, így jelenetős mértékben hozzájárul a

régió pedagógusainak utánpótlásához. A térségi szerepkör mellett a képzési portfólió országos viszonylatban
is kiemelkedő és egyedülálló. A pedagógusképzési terü-

leten elérhető szakok a kora gyermekkori nevelés teljes

palettáját kínálják. A kisgyermeknevelő, óvodapedagó-

gus és tanító szakokkal lefedik a 0–12 éves gyermekek
nevelésére-oktatására történő felkészítést, amit speciális módon egészít ki és tesz teljessé a minden életkori

csoportot átölelő gyógypedagógia. Az alapszintű képzések mellett neveléstudományi mesterszak és számos
pedagógus-továbbképzési szak is megtalálható.

Művészeti képzés

A campus művészeti képzései a hazai művészeti és

művészetközvetítő felsőoktatában egyedi, a tárgyalko-

tó, média és előadó-művészeti ágakat magába foglaló szellemi-kreatív műhely. Helyi és regionális közösségi
szinten is megjeleníti és működteti azt a gondolatiságot,

amelyet a változó gazdasági és társadalmi környezet, a

folyamatos megújulás igénye követelményként fogalmaz meg a jövendő alkotó értelmisége számára. Oktatói vallják, hogy a fejlődés záloga a minőségi oktatás, a

magas színvonalú szakmai képzés, a korszerű tudás át-

adása. Munkatársai küldetésnek tekintik, hogy felkészült
és tájékozott, a munkaerőpiacon nemzetközileg is érté-

kes tudással rendelkező alkotókat és kreatív szakembereket képezzenek.
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Kutatás
A Kaposvári Campus nemzetközi kisugárzású oktatá-

A pedagógiai kutatások főként a neveléstudományhoz

tudásközpontként működik a dél-dunántúli régióban.

lomtudományi terület is egyre hangsúlyosabb. Unikálisak

si, multidiszciplináris kutatási, fejlesztési és innovációs
A Campuson széleskörű alap- és alkalmazott-fejlesztő

kutatások folynak az agrártudományok területén, ame-

lyek jellemzően interdiszciplinárisak és kapcsolódnak a

főbb hazai és nemzetközi prioritásokhoz. Ilyek például a

takarmány- és élelmiszerbiztonság, a klímaváltozás nö-

vénytermesztési és állattenyésztési hatásai, digitalizáció

a kora gyermekkorral összefüggő, illetve az állatasszisztált
pedagógiai tevékenységre irányuló vizsgálatok. Emellett
jelen vannak a művészetek is, a Campus a művészeti, a

művészetközvetítő és a média-kommunikáció képzések
oktatási, kutatási, szolgáltatási centrumává is vált.

A Campus két doktori iskolának ad otthont, az állatte-

és okostechnikák alkalmazása, a biodiverzitás megőrzése.

nyésztési tudományok, illetve a gazdálkodás- és szerve-

részben az agráriumhoz kapcsolódnak, de a profil

mányosan nagy gondot fordít a tehetséggondozásra, a

A gazdaságtudomány területén végzett kutatások

bővült a pénzügy, a regionális tudományok, a terület- és vidékfejlesztés és a marketingdiszciplínákkal.
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kapcsolódnak, de a bölcsészettudományi és a társada-

zéstudományok tudományágakban. A Campus hagyo-

fiatalok bevonására a tudományos diákköri munkába
és az itt működő szakkollégiumokba.

Vállalati kapcsolatok
A MATE Kaposvári Campusa a Dél-Dunántúl régió meghatározó tudásközpontja, amely szoros kapcsolatot ápol a

gazdasági szereplőkkel. Az intézmény felelősséget érez az iránt, hogy aktív szerepet vállaljon a régió társadalmi, gazdasági, kulturális fejlődésének formálásában, és szolgáltatóként jelenjen meg elsősorban az agrár- és élelmiszer-

ipari cégek innovációs tevékenységében és a kreatív ipar potenciáljának kibontakozásában. A Kaposvári Campus
több nagy projektben is együttműködik a gazdasági szféra szereplőivel. Ennek emblematikus példái azok a fejleszté-

sek, amelyek a Felsőfokú és Ipari Együttműködési Központ keretében valósultak meg a itt, mintegy 4,2 milliárd forint
értékben.

„Cégünk, a Pek-Snack Kft. igali

„Több

mények gyártásával és forgal

MATE Kaposvár Campusával

székhelyű, fagyasztott péksütemazásával foglalkozóvállalat.

Tevékenységünk eredményességét a MATE Kaposvári Cam-

pusa nagy mértékben előse-

gítette az általuk végrehajtott
ízteszt tanulmányával, amely

jelentős eredményeket produ-

mint

40

éve

szoros

együttműködésben vagyunk a

és jogelődjeivel. Cégünk, a Bábolna Tetra a világ egyik meghatározó tojóhibrid tenyésztő

vállalkozásává nőtte ki magát.
Ebben a sikerben pedig komoly

szerepük van azoknak a kaposvári kutatóknak, professzorok-

kált és hosszútávú stratégiánk meghatározásában is

nak, akikkel az elmúlt négy évtized során együtt dolgoz-

Kaposvári Campussal: gyakornokként foglalkoztatjuk a

a szakember utánpótlás területén is bátran támaszkod-

segített. A tanulmányon túl más is összeköti cégünket a
hallgatókat, közülük többen is voltak, akik a szakmai ta-

pasztalat megszerzése után nálunk találta meg állandó
munkahelyét is.”

– Antal Csaba, ügyvezető • Pek-Snack Kft. –

tunk. Nemcsak kutatás-fejlesztési projektekben, hanem
hatunk a Kaposvári Campusra. A nálunk dolgozók dip-

lomások több mint fele Kaposváron szerezett oklevelet,

vezető genetikusunk is a doktori iskolában szerzett tudományos fokozatot. A Kaposváron végzett hallgatók
kiváló, lelkiismeretes munkavállalók.”

– Búza György, elnök • Bábolna TETRA Kft. –
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Nemzetközi kapcsolatok
A MATE Kaposvári Campusa számára kiemelten fontos,
hogy tovább növelje a nemzetközi hallgatók számát. En-

nek egyik mérföldköve a Stipendium Hungaricum Ösztöndíjprogram és az Erasmus+ Program. A campus méretének és kiváló adottságainak köszönhetően családias és

támogató környezetet tud biztosítani az itt tanuló külföldi
hallgatók számára, akiket mentorprogram segít a min-

dennapokban. Összesen 17 kétoldalú megállapodással
rendelkezünk, amelynek elsődleges célja oktatók-kutatók
cseréje, a hallgatói mobilitások elősegítése, a közös kuta-

tások, képzések, akár a közös diploma kiállítása. Hallgatóink és oktatóink az elmúlt években Spanyolországtól Belgi-

umon át Németországig számtalan országban szereztek
értékes tapasztalatokat.
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Nemzetközi hallgatói ügyek: +36 82 505 800/2653 mellék • e-mail: hahn.laszlo@uni-mate.hu

Amitől különlegesek vagyunk…
Lovasakadémia

A Pannon Lovasakadémia rendelkezik Magyarország
legnagyobb és Közép-Európa egyik legnagyobb fedett

lovardájával, közel 2500 fős férőhellyel. A létesítmény
igazi kuriózumnak számít, hiszen a Lovasakadémián

egyszerre jelenik meg a minőségi oktatás, a sport és a
lovasterápia. Kiterjedt nemzetközi kapcsolatai vannak az

intézménynek, amely rendszeresen ad otthon világversenyeknek is.

Szarvasfarm

A zselici dombok között fekvő kis faluban, Bőszénfán
található a Kaposvári Campus Vadgazdálkodási Tájközpontja, egyben Magyarország legnagyobb szarvas-

farmja és nyitott vadgazdasága. A vadtenyészet mára
Közép-Európa egyik legjelentősebb állományává nőtte

ki magát. Az 1300 hektáron elhelyezkedő birtok több mint
1500 gímszarvasnak, 300 vaddisznónak, 200 dámvad-

nak, 150 muflonnak és mintegy 50 őznek nyújt élőhelyet.
Évente mintegy 10-12 ezer látogató keresi fel.
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A jövő Campusa
A MATE Kaposvári Campusán 21. századi körülmények

Stratégiai célunk

nemrégiben tovább bővült az infrastruktúra – egy 1,5

gyobb szerepet töltsön be a térség képzési és kutatási

között tanulhatnak jelenlegi és leendő hallgatóink. S

milliárd forintos fejlesztésnek köszönhetően modern
környezet, kompetenciafejlesztő laborok, korszerű ok-

tatástechnológiai eszközök, valamint kiválóan működő

informatikai infrastruktúra támogatja a fiatalok szakmai
fejlődését. Nálunk nem okozott problémát a digitális ok-

tatásra átállás sem, hiszen saját e-learning-központunk
van, s az e célra fejlesztett felületen találják meg diákja-

Stratégiai célunk, hogy a campus a jövőben még naelvárásainak kielégítésében. A képzések (agrár-, gazdaságtudományi, pedagógiai, művészeti) sokszínűsé-

ge is ezt szolgálja, és terveink szerint műszaki képzéssel
is bővülünk a közeljövőben, kiszolgálva ezzel a város je-

lenlegi és betelepülni vágyó cégeinek ilyen irányú igényeit is.

ink az e-tananyagokat, s ugyanitt hallgathatták, hallgathatják meg az óráikat is.

Egy projektnek köszönhetően a megújuló központi

épület is igazán modern oktatási térré vált, többfunkciós előadótermekkel. Az agrártevékenységhez kapcso-

lódó oktatási, tudományos tevékenységet pedig egy
funkciójában is kibővült agrárműszaki épület szolgálja

ki. A kompetenciafejlesztő laborok nemcsak az oktatást
segítik, de a helyi vállalkozói igényeket is kiszolgálnak.

A tudásközvetítő szerep betöltésének alapja a kor-

szerű központi informatikai infrastruktúra. A megnövekedett hallgatói igények, az új oktatási formák beve-

zetése, valamint a vírushelyzet is nagy sebességű és
lefedettségű WiFi-hálózatot igényelnek.
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MATE a vidék és a mezőgazdaság fejlődéséért
A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE)

A MATE célja Magyarország gazdasági és társadal-

Európa egyik legnagyobb agrárfókuszú felsőoktatá-

mi fejlődésének elősegítése, valamint a vidék és a me-

campusszal, a legsikeresebb európai egyetemek pél-

innovációs és tanácsadási tevékenységeivel. Ehhez

si intézménye, mely 2021. február 1-jén alakult meg öt
dáit követve. Az Egyetem egyedülálló infrastruktúrával
és oktatási képességekkel rendelkezik, a tradíciókat öt-

vözve a modern kor megoldásaival. A jól hasznosítható
tudás és sokrétű gyakorlati tapasztalat érdekében fo-

lyamatosan bővíti széles képzési kínálatát, agrár-, gazdaság- és bölcsészettudományok, művészet és mű-

zőgazdaság fejlesztése kiemelkedő oktatási, kutatási,

kiterjedt vállalati hálózattal is rendelkezik, olyan hazai
és határon túli cégekkel működik együtt, amelyek lehetővé teszik a hallgatóknak, hogy ösztöndíj programju-

kat egy jól megalapozott üzleti környezetben töltsék, és

ezzel a gyakorlati tudással lépjenek a munkaerőpiacra.

vészetközvetítési, informatikai és pedagógiai területen
biztosítva színvonalas és átjárható oktatást.

Biztos hely, biztos jövő
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