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Bemutatkozik az agrár-szuperegyetem is

„Agrár-szuperegyetem” – így nevezik a sajtóban azt az intézményt, mely hazai agráregyetemek
integrációjának eredményeképpen jött létre augusztus 1-jén, s amely nem titkolt céllal kulcsszerepet
kíván betölteni a modern, magyar agrárium megteremtésében.
A régió egyik legnagyobb agrárképzési tudásközpontja a „régi-új” Szent István Egyetem (SZIE)
névvel, ugyanakkor merőben új alapokra helyezve indult útjára: a gödöllői intézmény részévé
vált ugyanis a gyöngyösi és a keszthelyi agrárkar és a Kaposvári Egyetem is, jövő év
elejétől pedig a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ (NAIK) 11 intézete, illetve 4
gazdasági társaság is csatlakozik hozzájuk.
Az új intézmény az agráriumban bekövetkezett robbanásszerű fejlődést követve, a munkaerőpiaci
követelményeknek megfelelve, hatékonyan kiépített, központosított infrastruktúrával működik az
idei tanévtől kezdődően, 2021-től kezdve pedig oktató-kutató intézményként funkcionál majd.
A 33. Bábolnai Gazdanapok látogatói beláthatnak a színfalak mögé, ugyanis a rendezvényen a SZIE
és a NAIK egy közös, mintegy 100 négyzetméteres standdal várja az érdeklődőket, különös
tekintettel a pályaválasztás, illetve továbbtanulás előtt álló fiatalokat.
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Feigl Andrea, a NAIK kommunikációs referense lapunknak elmondta, a kiállítás második napján,
pénteken mintegy ezer, a Szakiskolai Napon résztvevő diákot várnak majd a standra. „Betekintést
kívánunk adni a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ intézeteinek munkájába is a különböző
kutatásaik révén, vagy éppen az általuk előállított termékek kóstolóin keresztül. Az Élelmiszertudományi Kutatóintézet jóvoltából például paradicsomlé-kóstolóval is készültünk, a
Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet munkatársai pedig több többféle bort is magukkal
hoztak” – magyarázta. Mint mondta,
standjuk látogatói az új agráregyetemmel kapcsolatban is részletes tájékoztatást kaphatnak, annál is
inkább, mivel annak számos kara, illetve azok több oktatója is képviselteti magát ez alkalomból.
Egyebek mellett számos érdekes kísérlet és feladat, illetve szakmai kiadványok és tájékoztatók is
várják az érdeklődőket a NAIK és a SZIE közös standján.
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