KÉPZÉSKATALÓGUS

KATALOG KURSEVA
Karrierépíto Központ

EURÓPAI UNIÓS GYAKORLATI PROJEKTMENEDZSER KÉPZÉS
A képzés célja, hogy a hallgatók gyakorlati betekintést

Előadó:

nyerjenek a Szerbiában is elérhető uniós források

Dr. Ricz András

lehívásának folyamatába. Ahogy az ország egyre
közelebb kerül az uniós csatlakozáshoz egyre több
forrás nyílik meg, amelyeket csak képzett és tapasztalt
szakemberek segítségével lehet lehívni.
Célunk, hogy olyan gyakorlati tudást adjunk át a
képzéssel, amelyet felhasználva mind a megfelelő
támogatási forrás felkutatása, mind a projekt fejlesztése,
mind a pályázati dokumentáció elkészítése, mind pedig
a projekt menedzselése zökkenőmentessé tehető.
A képzést sikeresen befejező hallgatók önállóan is
képessé vállnak projektek generálására és támogatási
források lehívására.

TÉMAKÖRÖK:
Bevezető
Projektgenerálás
Projekttervezés (SWOT, problémafa, célfa)
A pályázati kiírások jellemzői
Projektmenedzsment alapjai
Pénzügyi tervezés és elemzések
Pályázati formanyomtatvány kitöltése

Óraszám: 8
Ajánlott létszám: 10 fő
Ár: 70 000 RSD/580€
(az ár tartalmazza az ebédet)

VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS
A vállalkozási készségek fejlesztése meghatározó a
vállalkozásindítás és fenntartása szempontjából. A képzés
hasznos lehet, azoknak akik vállalkozás megindításában

Előadó:
Csanádi Attila

gondolkodnak, és azoknak is akik nemrég índították
vállalkozásukat.

TÉMAKÖRÖK:
Felkészülés a vállalkozásra (Vállalkozzak?)
A vállalkozás indítása (Hogyan indítsam el?)
A vállalkozás működtetése (Hogyan tartsam életben?)

Döntés a vállalkozásról (Hogyan tovább?)
A terjeszkedés kezelése
A vállalkozás eladása
Az újrakezdés

Óraszám: 8
Ajánlott létszám: 10 fő
Ár: 70 000 RSD/580€
(az ár tartalmazza az ebédet)

KRÍZISMENEDZSMENT
A vállalkozás folyamán sokszor adódhat, hogy megáll a
fejlődés üteme, vagy megváltózik annak iránya, vagy
éppen olyan helyzetbe kerül a cég, amely veszélybe
sodorhatja

a

jövőjét

ill.

fenntarthatóságát.

A

Előadó:
Mgr. Molnár Verona

krízishelyzetek a piacgazdaságban, versenyhelyzetben
mondhatni normális jelenség, amelyekből ki kell lábalni,
túl kell jutni, de csak akkor lehet ezt sikeresen megtenni,
ha a vállalkozás vezetése felkészül rá. A krízishelyzetek
megoldása,

a

piaci

pozíció

megerősítése

és

a

versenyképesség növelése érdekében érdemes olyan
technikákat és eljárásokat, valamint megfelelő emberi
hozzáállást elsajátítani, amelyek révén átlátható a
helyzet és a szükséges, szakmailag indokolt lépések
megtétele után a megoldás is körvonalazódik.

TÉMAKÖRÖK:
Vállalatelemzés, komplex cégdiagnózis
Környezetelemzés, a versenyképesség elemzése
Marketing, vásárló, kommunikációs politika
Pénzügy, költségelemzés
Esély prognózis
Működés fejlesztése
Stratégia-fejlesztés, akciótervek

Óraszám: 8
Ajánlott létszám: 8 fő
Ár: 70 000 RSD/580€
(az ár tartalmazza az ebédet)

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK – SZENT ISTVÁN EGYETEM
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Tematikus

együttműködés erősítése a köznevelés és felsőoktatás
terén a Kárpát-medence szomszédos országaival
pályázat keretében a 2018/2019-es tanévben a
következő témakörökkel:

TÉMAKÖRÖK:

Gyógynövénytermesztés modul
Méhész tanfolyam
Tartós ültetvénytervezés
Alternatív növénytermesztés
Fenntartható állattartás
Vízgazdálkodás
Kistermelői termék-előállítás

Karrierépíto Központ

A képzések helyszíne:
Szabadka
Strossmayer utca 11.
Tel.: 024/624-444
karrierkozpont@magister.uns.ac.rs

