
KERTÉSZETTUDOMÁNYI KAR 51

kertészmérnöki alapképzési szak

 A HATÁRON TÚLI OKTATÁS TANTERvE ÉS ELŐADÓI AZ EGYES KONZULTÁCIÓS KÖZPONTOKBAN A 2012/13. TANévTŐL INDULÓ évfOLYAmOK ESETéBEN

A tantárgy
kódja megnevezése Felelőse Beregszász nyárádszereda zenta Félévi konzultációs

óraszáma
terepgyakorlati

napok száma
kredit 
értéke

számonkérés
módjakiutazó oktató helyi konzultációs 

tanár
kiutazó oktató helyi konzultációs 

tanár
kiutazó oktató helyi konzultációs 

tanár

1. (őszi) szemeszter (I. évf.)
3kt23lak09B agrometeorológia és vízgazdálkodás Bozó lászló juhos katalin molnár józsef juhos katalin makkai gergely juhos katalin muhi Béla 20 - 5 vizsga

3mi09lak38B alkalmazott informatika gaál márta Fejes tóth péter Beregszászi istván magyari Barna Fejes tóth péter esztelecki péter 14 - 3 gy.j.

3mt17lak15B Biofizika nagy sándor nagy sándor Barkáts Jenő nagy sándor lászló józsef nagy sándor muhi Béla 12 - 3 vizsga

3gn18lak16B növénygenetika pedryc andrzej oláh róbert nagy Béla
Benyóné györgy 
zsuzsanna

Benedek klára Hegedűs Attila Borsos éva 14 - 4 vizsga

1ak40lak04B kertészeti kémia Fodor marietta Fodor marietta komonyi éva Fodor marietta Bába zoltán Fodor marietta Fehér illés 24 - 6 vizsga
3nt20lak22B növényszervezettan erős-Honti Zsolt Benedek lajos kohut erzsébet kovrig zoltán papp viktor hangya zoltán 20 1 6 vizsga
“A” tárgyak összesen: 104 1 27 5v1G
Képzési hely specifikus, a sikeres honosítási eljárás lefolytatásához szükséges kreditmennyiség eléréséhez ajánlott szabadon választható tárgy1: 8 6 gy.j.
ÖSSZESEN: 112 1 33 5v2G

2. (tavaszi) szemeszter (I. évf.)

3mm11lak86B agrárgazdaságtan és vidékfejlesztés sidlovits diána pataki gábor kupán edith ifj. muhi Béla 12 - 3 vizsga

3mi09lak21B matematika ittzés andrás
ittzés andrás

Pallay Dezső ittzés andrás adorjáni árpád ittzés andrás mészáros anna 12 - 3 vizsga

3mt17lak16B
Műszaki és munkavédelmi 
alapismeretek

láng zoltán nagy sándor Barkáts Jenő nagy sándor pásztor judit nagy sándor süli zsolt 14 - 4 vizsga

3mn24lak30B növényi biokémia és élettan papp istván gáspár lászló
komonyi éva
pái Béla

gáspár lászló
dudutz gyöngyi
Bálint istván

deák csilla tóth abonyi gábor 20 - 5 vizsga

3nt20lak23B növényrendszertan Barabás sándor lászló Benedek lajos kohut erzsébet kovrig zoltán Benedek lajos czékus géza 20 1 5 vizsga
3kt23lak10B talajtan és agrokémia kardos levente csoma zoltán Fazakas csaba mészáros károly 18 - 5 vizsga
“A” tárgyak összesen: 104 1 25 6v
Szabadon választható tárgy (1C): 8 - 2 vizsga
Képzési hely specifikus, a sikeres honosítási eljárás lefolytatásához szükséges kreditmennyiség eléréséhez ajánlott szabadon választható tárgy1: 8 6 gy.j.
ÖSSZESEN: 120 1 33 7v1G

1Tantárgy felvétele akkor javasolt, ha a képzési hely szerinti országban a honosítás feltétele 240 kredit megléte.

http://tantargy.uni-corvinus.hu/3KT23LAK09B
http://tantargy.uni-corvinus.hu/3MI09LAK38B
http://tantargy.uni-corvinus.hu/3MT17LAK15B
http://tantargy.uni-corvinus.hu/3GN18LAK16B
http://tantargy.uni-corvinus.hu/1AK40LAK04B
http://tantargy.uni-corvinus.hu/3NT20LAK22B
http://tantargy.uni-corvinus.hu/3MM11LAK86B
http://tantargy.uni-corvinus.hu/3MI09LAK21B
http://tantargy.uni-corvinus.hu/3MT17LAK16B
http://tantargy.uni-corvinus.hu/3MT17LAK16B
http://tantargy.uni-corvinus.hu/3MN24LAK30B
http://tantargy.uni-corvinus.hu/3NT20LAK23B
http://tantargy.uni-corvinus.hu/3KT23LAK10B
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A tantárgy
kódja megnevezése Felelőse Beregszász nyárádszereda zenta Félévi konzultációs

óraszáma
terepgyakorlati

napok száma
kredit 
értéke

számonkérés
módjakiutazó oktató helyi konzultációs 

tanár
kiutazó oktató helyi konzultációs 

tanár
kiutazó oktató helyi konzultációs 

tanár

3. (őszi) szemeszter (II. évf.)

3dd02lak11B Faiskolai termesztés hrotkó károly magyar lajos gécse mátyás magyar lajos Thiesz Rezső magyar lajos
mavracsity
Beáta

14 1 4 vizsga

3og55lak41B Földműveléstan pusztai péter gál izóra pólin irén gál izóra nyárádi imre istván gál izóra lálity zsolt 12 - 4 vizsga
3gy15lak16B gyümölcsfaj- és fajtaismeret tóth magdolna simon gergely komonyi éva simon gergely Thiesz Rezső simon gergely szécsi gusztáv 14 - 4 vizsga
3mt17lak17B kertészeti termesztés gépei láng zoltán nagy sándor Barkáts Jenő nagy sándor pásztor judit nagy sándor süli zsolt 16 1 5 vizsga

3mm11lak35B vidékfejlesztési menedzsment Botos ernő Péter pataki gábor kocsis márton ifj. muhi Béla 12 - 3 vizsga

3mn24lak09B növényi biotechnológia lukács noémi gáspár lászló pái Béla gáspár lászló kovrig zoltán deák csilla deák csilla 14 - 4 vizsga

3og55lak17B
növénytermesztési és állattenyésztési 
enciklopédia

gál izóra pusztai péter kész Ferenc pusztai péter
nyárádi imre istván,
dán péter

pusztai péter
lálity zsolt és 
lengyel lászló

14 - 4 vizsga

“A” tárgyak összesen: 96 2 28 7v
Szabadon választható tárgy (1C): 8 - 2 vizsga
Képzési hely specifikus, a sikeres honosítási eljárás lefolytatásához szükséges kreditmennyiség eléréséhez ajánlott szabadon választható tárgy1: 8 6 gy.j.
ÖSSZESEN: 112 2 36 8v1G

4. (tavaszi) szemeszter (II. évf.)
3me13lak10B Gyógy- és fűszernövényismeret pluhár zsuzsanna radácsi péter pólin irén gosztola Beáta nyárádi imre istván gosztola Beáta horák kornél 14 4 vizsga
3gy15lak17B gyümölcstermesztés simon gergely simon gergely komonyi éva simon gergely Thiesz Rezső simon gergely szécsi gusztáv 14 1 4 vizsga

3rt07lak17B növényvédelmi állattan pénzes Béla markó viktor illár lénárd haltrich attila
Bálint jános

vétek gábor Babić Barta Andrea 14 4 vizsga

3dd02lak12B szabadföldi dísznövénytermesztés sütöriné diószegi magdolna steiner márk jevcsák melinda
tillyné mándy 
andrea

Farkasdi anna m., 
mihálydeák e.

ördögh máté döme csilla 16 4 vizsga

3sz22lak08B szőlőtermesztés és borászat Bálo Borbála
lukácsy györgy, 
pásti györgy

gécse mátyás
zanathy gábor, 
Győrffy Géza

antal lehel
Fazekas istván, 
pásti györgy

Kőrösi István 14 1 4 vizsga

3zt14lak09B zöldségtermesztés alapjai ertseyné peregi katalin slezák katalin papp istván slezák katalin orosz Ferenc geösel andrás Kőrösi sóti Beáta 16 4 vizsga
“A” tárgyak összesen: 84 2 24 6v
Szabadon választható tárgy (1C): 8 2 vizsga
Képzési hely specifikus, a sikeres honosítási eljárás lefolytatásához szükséges kreditmennyiség eléréséhez ajánlott szabadon választható tárgy1: 8 6 gy.j.
ÖSSZESEN: 104 2 32 7v1G

1Tantárgy felvétele akkor javasolt, ha a képzési hely szerinti országban a honosítás feltétele 240 kredit megléte.

http://tantargy.uni-corvinus.hu/3DD02LAK11B
http://tantargy.uni-corvinus.hu/3OG55LAK41B
http://tantargy.uni-corvinus.hu/3DD02LCS89B
http://tantargy.uni-corvinus.hu/3MT17LAK17B
http://tantargy.uni-corvinus.hu/3MM11LAK35B
http://tantargy.uni-corvinus.hu/3MN24LAK09B
http://tantargy.uni-corvinus.hu/3OG55LAK17B
http://tantargy.uni-corvinus.hu/3OG55LAK17B
http://tantargy.uni-corvinus.hu/3ME13LAK10B
http://tantargy.uni-corvinus.hu/3GY15LAK17B
http://tantargy.uni-corvinus.hu/3RT07LAK17B
http://tantargy.uni-corvinus.hu/3DD02LAK12B
http://tantargy.uni-corvinus.hu/3SZ22LAK08B
http://tantargy.uni-corvinus.hu/3ZT14LAK09B
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A tantárgy
kódja megnevezése Felelőse Beregszász nyárádszereda zenta Félévi konzultációs

óraszáma
terepgyakorlati

napok száma
kredit 
értéke

számonkérés
módjakiutazó oktató helyi konzultációs 

tanár
kiutazó oktató helyi konzultációs 

tanár
kiutazó oktató helyi konzultációs 

tanár

5. (őszi) szemeszter (III. évf.)
3me13lak11B gyógynövénytermesztés zámboriné németh éva radácsi péter pólin irén gosztola Beáta nyárádi imre istván gosztola Beáta horák kornél 12 1 4 vizsga

3dd02lak13B növényházi dísznövénytermesztés honfi péter steiner márk jevcsák melinda
tillyné mándy 
andrea

Farkasdi anna m.,
mihálydeák e.

ördögh máté döme csilla 12 1 4 vizsga

3nk06lak20B növénykórtan palkovics lászló végh anita illár lénárd végh anita szabó károly attila nagy géza kazinczy szilveszter 12 4 vizsga

3og55lak16B ökológiai gazdálkodás szalai zita szalai zita
csoma zoltán,
pap istván

szalai zita orosz Ferenc szalai zita szvilár hevér mária 12 3 vizsga

3sz22lak09B
szőlőtermesztési és borászati 
technológia

zanathy gábor
lukácsy györgy,
pásti györgy

gécse mátyás
zanathy gábor,
Győrffy Géza

antal lehel
Fazekas istván,
pásti györgy

Kőrösi István 12 4 vizsga

3zt14lak10B zöldségtermesztési technológiák slezák katalin slezák katalin papp istván slezák katalin orosz Ferenc geösel andrás Kőrösi sóti Beáta 12 1 4 vizsga
választott szakmai modul i. az egyes szakmai 

modulokért felelős oktató
8 2 gy.j.

“A” tárgyak összesen: 80 3 25 6v1G
Szabadon választható tárgy (1C): 8 - 2 vizsga
ÖSSZESEN: 88 3 27 7v1G

6. (tavaszi) szemeszter (III. évf.)
3mi09lak22B Biometria ladányi márta ittzés andrás Pallay Dezső ittzés andrás adorjáni árpád ittzés andrás mészáros anna 14 3 vizsga

3nk06lak18B integrált növényvédelem, herbológia palkovics lászló végh anita pái Béla végh anita Bálint jános nagy géza
pásztor-Bognár 
hajnalka

18 5 vizsga

3mm11lak21B
kertészeti marketing és 
minőségbiztosítás

székely géza székely géza pataki gábor székely géza csiki zsuzsa székely géza muhi Béla ifj. 14 3 vizsga

3gn18lak17B Növénynemesítés és fajtaminősítés pedryc andrzej oláh róbert nagy Béla
Benyóné györgy 
zsuzsanna

Thiesz Rezső Hegedűs Attila Borsos éva 14 3 vizsga

3mm11lak22B számvitel, pénzgazdálkodás gyarmati gábor szemjon viktória csiki zsuzsa
galgó Ferenczi 
andrea

12 3 vizsga

3mm11lak88B Üzemszervezéstan és -gazdaságtan Botos ernő Péter kocsis márton pataki gábor kocsis márton kupán edith kocsis márton kispál lászló 16 4 vizsga
 
 választott szakmai modul ii.

az egyes szakmai 
modulokért felelős oktató 8 1 gy.j.

“A” tárgyak összesen: 96 22 6v1G
Szabadon választható tárgyak (2C): 16 - 4 vizsga
ÖSSZESEN: 112 26 7v1G

http://tantargy.uni-corvinus.hu/3ME13LAK11B
http://tantargy.uni-corvinus.hu/3DD02LAK13B
http://tantargy.uni-corvinus.hu/3NK06LAK20B
http://tantargy.uni-corvinus.hu/3OG55LAK16B
http://tantargy.uni-corvinus.hu/3SZ22LAK09B
http://tantargy.uni-corvinus.hu/3SZ22LAK09B
http://tantargy.uni-corvinus.hu/3ZT14LAK10B
http://tantargy.uni-corvinus.hu/3MI09LAK22B
http://tantargy.uni-corvinus.hu/3NK06LAK18B
http://tantargy.uni-corvinus.hu/3MM11LAK21B
http://tantargy.uni-corvinus.hu/3MM11LAK21B
http://tantargy.uni-corvinus.hu/3GN18LAK17B
http://tantargy.uni-corvinus.hu/3MM11LAK22B
http://tantargy.uni-corvinus.hu/3MM11LAK88B
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A tantárgy
kódja megnevezése Felelőse Beregszász nyárádszereda zenta Félévi konzultációs

óraszáma
terepgyakorlati

napok száma
kredit 
értéke

számonkérés
módjakiutazó oktató helyi konzultációs 

tanár
kiutazó oktató helyi konzultációs 

tanár
kiutazó oktató helyi konzultációs 

tanár

7. (őszi) szemeszter
 
 
3dd02lak16B 
3me13lak14B 
3gy15lak21B 
3sz22lak26B 
3zt14lak36B

Összefüggő szakmai gyakorlat: 
 
dísznövénytermesztés 
gyógynövénytermesztés 
gyümölcstermesztés 
szőlészet 
zöldségtermesztés

az egyes szakmai 
modulokért felelős oktató 
honfi péter  
zámborné németh éva 
tóth magdolna 
Bisztray györgy dénes 
ertseyné peregi katalin

3 hét 30 gy.j.2

választott szakmai modul iii.3
az egyes szakmai 
modulokért felelős oktató

16 2 gy.j.

3dd02lak17B 
3me13lak15B 
3gy15lak22B 
3sz22lak27B 
3zt14lak37B

szakdolgozat-készítés

dísznövénytermesztés 
gyógynövénytermesztés 
gyümölcstermesztés 
szőlészet 
zöldségtermesztés

az egyes szakmai 
modulokért felelős oktató 
honfi péter  
zámboriné németh éva 
tóth magdolna 
Bisztray györgy dénes 
ertseyné peregi katalin

november 30-ig 4 hét 15 i.a.

“A” tárgyak összesen: 16 47 3v1G1I 2G1I

2A tantárgy értékelése 3 fokozatú skálán történik.
3A tantárgy blokkosítva, a szakirányfelelős által meghatározott formában kerül oktatásra a szakmai gyakorlat után következő két konzultációs napon.

 A SZAKDOLGOZAT-KéSZíTéS SZEmPONTjÁBÓL vÁLASZThATÓ SZAKmAI mODULOK

A tantárgy
kódja megnevezése Felelőse Beregszász nyárádszereda zenta Félévi 

óraszám
kredit 
érték

javasolt 
Félévkiutazó oktató helyi konzultációs 

tanár
kiutazó oktató helyi konzultációs 

tanár
kiutazó oktató helyi konzultációs 

tanár

Dísznövénytermesztés szakmai modul

3dd02lBk81s dísznövénytermesztés szakmai modul i. honfi péter steiner márk jevcsák melinda tillyné mándy andrea Farkasdi anna mária ördögh máté döme csilla 8 2 5
3dd02lBk82s dísznövénytermesztés szakmai modul ii. honfi péter steiner márk jevcsák melinda tillyné mándy andrea Farkasdi anna mária ördögh máté döme csilla 8 1 6
3dd02lBk83s dísznövénytermesztés szakmai modul iii. honfi péter steiner márk jevcsák melinda tillyné mándy andrea Farkasdi anna mária ördögh máté döme csilla 16 2 7

Gyógynövénytermesztés szakmai modul
3me13lBk41s gyógynövénytermesztés szakmai modul i. zámboriné németh éva pluhár zsuzsanna pólin irén gosztola Beáta nyárádi istván gosztola Beáta horák kornél 8 2 5
3me13lBk42s gyógynövénytermesztés szakmai modul ii. zámboriné németh éva pluhár zsuzsanna pólin irén gosztola Beáta nyárádi istván gosztola Beáta horák kornél 8 1 6
3me13lBk43s gyógynövénytermesztés szakmai modul iii. zámboriné németh éva pluhár zsuzsanna pólin irén gosztola Beáta nyárádi istván gosztola Beáta horák kornél 16 2 7

http://tantargy.uni-corvinus.hu/3DD02LAK16B
http://tantargy.uni-corvinus.hu/3ME13LAK14B
http://tantargy.uni-corvinus.hu/3GY15LAK21B
http://tantargy.uni-corvinus.hu/3SZ22LAK26B
http://tantargy.uni-corvinus.hu/3ZT14LAK36B
http://tantargy.uni-corvinus.hu/3DD02LAK17B
http://tantargy.uni-corvinus.hu/3ME13LAK15B
http://tantargy.uni-corvinus.hu/3GY15LAK22B
http://tantargy.uni-corvinus.hu/3SZ22LAK27B
http://tantargy.uni-corvinus.hu/3ZT14LAK37B
http://tantargy.uni-corvinus.hu/3DD02LBK81S
http://tantargy.uni-corvinus.hu/3DD02LBK82S
http://tantargy.uni-corvinus.hu/3DD02LBK83S
http://tantargy.uni-corvinus.hu/3ME13LBK41S
http://tantargy.uni-corvinus.hu/3ME13LBK42S
http://tantargy.uni-corvinus.hu/3ME13LBK43S
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A tantárgy
kódja megnevezése Felelőse Beregszász nyárádszereda zenta Félévi 

óraszám
kredit 
érték

javasolt 
Félévkiutazó oktató helyi konzultációs 

tanár
kiutazó oktató helyi konzultációs 

tanár
kiutazó oktató helyi konzultációs 

tanár

Gyümölcstermesztés szakmai modul
3gy15lBk48s gyümölcstermesztés szakmai modul i. tóth magdolna simon gergely komonyi éva papp dávid Thiesz Rezső simon gergely szécsi gusztáv 8 2 5
3gy15lBk49s gyümölcstermesztés szakmai modul ii. tóth magdolna simon gergely komonyi éva papp dávid Thiesz Rezső simon gergely szécsi gusztáv 8 1 6
3gy15lBk50s gyümölcstermesztés szakmai modul iii. tóth magdolna simon gergely komonyi éva papp dávid Thiesz Rezső simon gergely szécsi gusztáv 16 2 7

Szőlészet szakmai modul
3sz22lBk38s szőlészet szakmai modul I. Bisztray györgy dénes lukácsy györgy gécse mátyás zanathy gábor antal lehel Fazekas istván Kőrösi István 8 2 5
3sz22lBk39s szőlészet szakmai modul II. Bisztray györgy dénes lukácsy györgy gécse mátyás zanathy gábor antal lehel Fazekas istván Kőrösi István 8 1 6
3sz22lBk40s szőlészet szakmai modul III. Bisztray györgy dénes lukácsy györgy pgécse mátyás zanathy gábor antal lehel Fazekas istván Kőrösi István 16 2 7

Zöldségtermesztés szakmai modul
3zt14lBk55s zöldségtermesztés szakmai modul i. ertseyné peregi katalin slezák katalin papp istván slezák katalin orosz Ferenc geösel andrás Kőrösi sóti Beáta 8 2 5
3zt14lBk56s zöldségtermesztés szakmai modul ii. ertseyné peregi katalin slezák katalin papp istván slezák katalin orosz Ferenc geösel andrás Kőrösi sóti Beáta 8 1 6
3zt14lBk57s zöldségtermesztés szakmai modul iii. ertseyné peregi katalin slezák katalin papp istván slezák katalin orosz Ferenc geösel andrás Kőrösi sóti Beáta 16 2 7

http://tantargy.uni-corvinus.hu/3GY15LBK48S
http://tantargy.uni-corvinus.hu/3GY15LBK49S
http://tantargy.uni-corvinus.hu/3GY15LBK50S
http://tantargy.uni-corvinus.hu/3SZ22LBK38S
http://tantargy.uni-corvinus.hu/3SZ22LBK39S
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KERTÉSZETTUDOMÁNYI KAR56

kertészmérnöki alapképzési szak

 A hATÁrON TúLI KéPZéS SZABADON vÁLASZThATÓ TÁrGYAI

A tantárgy
kódja megnevezése Felelőse Beregszász nyárádszereda zenta Félévi 

óraszám
kredit 
érték

számonkérés 
módja

javasolt 
Félév1kiutazó oktató helyi konzultációs 

tanár
kiutazó oktató helyi konzultációs 

tanár
kiutazó oktató helyi konzultációs 

tanár

3mm11lBv24B agrármenedzsment székely géza kocsis márton pataki gábor kocsis márton kupán edith kocsis márton kovács vilmos 8 5 vizsga ősz/tavasz

3dd02lcs89B a dísznövény-alkalmazás gyakorlata sütöriné diószegi 
magdolna

8 5 vizsga ősz/tavasz

3mt17lcs26B a geodézia alapjai láng zoltán Berghauer sándor kovács loránd pósa gábor 8 5 vizsga ősz/tavasz

3rt07lcs21B a méhészet gyakorlati fogásai vétek gábor illár lénárd dán péter ternovác istván 8 5 vizsga ősz/tavasz

3dd02lcs63B a virágkötészet gyakorlati fogásai kohut ildikó steiner márk pintye nagy andrea tillyné mándy andrea csíszér júlia ördögh máté vatai zsuzsanna 8 5 vizsga ősz/tavasz

 képzési hely speciFikus, az egyes képzési helyeken a sikeres honosítási eljárás leFolytatásához szÜkséges kreditmennyiség eléréséhez ajánlott szaBadon választható tárgyak

Beregszász képzési helyen:

kód tantárgy TANTáRGyFelelős helyi konzultációs tanár kredit érték Féléves óraszám számonkérés módja javasolt Félév1

3dh28ncs06B a kertészeti termesztés helyzete ukrajnában oktatási dékánhelyettes pólin irén 6 8 gy.j. ősz/tavasz

3dh28ncs07B Ukrajna mezőgazdasága oktatási dékánhelyettes komonyi éva 6 8 gy.j. ősz/tavasz

3dh28ncs08B Mezőgazdasági jog és szakigazgatás Ukrajnában oktatási dékánhelyettes Farkas kordonec gabriella 6 8 gy.j. ősz/tavasz

3dh28ncs09B kertészeti terminológia ukrán nyelven oktatási dékánhelyettes pólin irén 6 8 gy.j. ősz/tavasz

Nyárádszereda képzési helyen:

kód tantárgy TANTáRGyFelelős helyi konzultációs tanár kredit érték Féléves óraszám számonkérés módja javasolt Félév1

3dh28ncs10B a kertészeti termesztés helyzete romániában oktatási dékánhelyettes kupán edit 6 8 gy.j. ősz/tavasz

3dh28ncs11B Románia mezőgazdasága oktatási dékánhelyettes kupán edit 6 8 gy.j. ősz/tavasz

3dh28ncs12B Mezőgazdasági jog és szakigazgatás Romániában oktatási dékánhelyettes tóth andrea 6 8 gy.j. ősz/tavasz

3dh28ncs13B kertészeti terminológia román nyelven oktatási dékánhelyettes Thiesz Rezső 6 8 gy.j. ősz/tavasz

Zenta képzési helyen:

kód tantárgy TANTáRGyFelelős helyi konzultációs tanár kredit érték Féléves óraszám számonkérés módja javasolt Félév1

3dh28ncs14B a kertészeti termesztés helyzete szerbiában oktatási dékánhelyettes könyves tibor 6 8 gy.j. ősz/tavasz

3dh28ncs15B szerbia mezőgazdasága oktatási dékánhelyettes könyves tibor 6 8 gy.j. ősz/tavasz

3dh28ncs16B Mezőgazdasági jog és szakigazgatás szerbiában oktatási dékánhelyettes cabafi livia 6 8 gy.j. ősz/tavasz

3dh28ncs17B kertészeti terminológia szerb nyelven oktatási dékánhelyettes 6 8 gy.j. ősz/tavasz

1A tárgyak mindegyike 1 tanévben ugyanazon képzési helyen kizárólag 1 alkalommal hirdethető meg!
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