
                   

 

 

FELHÍVÁS ÉLSPORTOLÓK SZÁMÁRA 
RÖVIDKÉPZÉS RUGALMAS IDŐBEOSZTÁSSAL - VÁLLALKOZÓI KOMPETENCIA-FEJLESZTÉS 

 

A Testnevelési Egyetem 6 ország egyetemeivel és 
sportszervezeteivel együttműködésben ezúton hirdeti 
meg 2 hónapos, PRÓBA-VERZIÓS rövidképzését 
magyar+angol nyelven vállalkozástani ismeretek 
témakörében. 
 

Cél 

1. Hasznos ismeretek elsajátítása 
2. Európai vállalkozási ismeretek keretprogram képzési és 

kimeneti követelményeinek megfelelés, 
tanúsítványszerzés 

3. A program végén az észrevételek, vélemények 
megosztása a szervezőkkel a képzési program javítása és 
véglegesítése érdekében.  

 

Kik jelentkezhetnek? 

1. 18 év feletti első osztályú egyéni és csapatsportolók 
(eredeti, kiemelt célcsoport). 

2. Bárki, aki valamilyen szinten sportol/sportolt vagy a 
sportban dolgozik (önkéntes/fizetett állásban pl. edző, 
szervező, stb.) 

 

Miben nyújt mást a képzés? 

A blended, kevert képzési szerkezet azt jelenti, hogy 2x2 
napon át tantermi oktatást tartunk magyar nyelven, illetve 6 
héten keresztül angolul on-line folyik a képzés. A terhelés 
mindössze heti 4-6 órás lesz, melyet mindenki saját 
ütemében és kiválasztott időpontokban tehet meg a 
számítógép/tablet/okos telefon segítségével. Az angol 
nyelvű on-line modulok vezetői az adott héten támogató 
szolgálatot biztosítanak, ha kérdése, kérése van a 
hallgatónak.  
 

On-line képzési hetek - angolul 

Október 23-tól december 3-ig hetente egy modul kerül 
leadásra, személyre szabott on-line konzultáció segítségével 
ANGOL nyelven, hetente rövid tesztekkel zárva. 
 

Tantermi oktatás - magyarul 

A 6 hetes online oktatás előtt és után 4 modul oktatására 
kerül sor MAGYAR nyelven a TF-en, TF-es oktatókkal. A 
modul végén rövid tesztírás lesz.  

1-2. modul: 
2017. október 18 és 19 (szerda és csüt.) 14.30-20.00 

Helye: TF Főépület I. emelet 37. (Tanácsterem) 
1123 Bp. Alkotás utca 44. 

Étkezést, frissítőt helyben kínálunk. 

 

3-4. modul (tervezett ideje):  
2017. december 7 (csüt.) 10.00-17.00  
Helye: TF Főépület I. emelet 37. (Tanácsterem) 
1123 Bp. Alkotás utca 44. 
Étkezést, frissítőt helyben kínálunk.  
 

A kiadott tanúsítvány  

A rövidképzési programon való részvétel és a sikeres 
tesztírások után a 6 ország egyetemi konzorciuma egy angol 
nyelvű tanúsítványt ad ki, mellyel a vonatkozó európai 
standardoknak megfelelő tudás és képesség megszerzését 
igazoljuk (Level 5, Entrepreneurship Competence Framework).  
 

The Entrepreneurship Competence Framework.  
The 8 European Key Competences  

 A vállalkozási ismeretek európai keretrendszeréről itt 
olvashat: https://ec.europa.eu/jrc/en/entrecomp 

 Az EU és a magyar 8 kulcskompetenciáról (benne vállalkozói 

kompetencia) itt olvashat: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN-HU/TXT/?uri=CELEX:32006H0962&fromTab=ALL&from=EN 
 

Információ a képzésről és jelentkezés (sign-up): 

www.atletycmooc.eu 
Információ az EU projektről: www.atletyc.eu 
facebook.com/atletyc - KÖVESS és LIKE-olj 

https://twitter.com/hashtag/atletycmooc 

 
Hazai kapcsolat és oktatók 

 Szakmai vezető, modultervező és oktató:  
Dr. Chaudhuri Sujit, egy.docens,  sujit@tf.hu

 Modultervező és oktató: Kassay Lili, kassay.lili@tf.hu, 
Dr. Sterbenz Tamás,  sterbenz@tf.hu

 Moduloktató: Gulyás Erika, PhD cand., 
 gulyas.erika@tf.hu

 Projektkoordinátor: Dr. Farkas Judit,  farkas.judit@tf.hu
 

Jelentkezés, sign-up:  
http://atletycmooc.eu/sign-up/ 

Hogyan? 
Szánj rá 5-10 percet, és hasonlóan a többiekhez, 

az adatok megadásán túl írj 1-2 mondatot 
magadról angolul, amire az osztrák projektgazda 

Thomas Sommerer válaszolni fog. 
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