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Üzleti kommunikációs készségek fejlesztése szerb
nyelven (szerb nyelv helyesírásának alkalmazása)

Poslovna korespondencija

Hatékony kommunikáció
Angol nyelvű üzleti kommunikáció
Német nyelvű üzleti kommunikáció
Kreatív írás

Efikasna komunikacija
Poslovna komunikacija na engleskom jeziku
Poslovna komunikacija na nemačkom jeziku
Kreativno pisanje
Lični brend, komunikacija i online marketing

Self-brand, kommunikáció és online marketing

Duális képzésben résztvevők szakképzése

Usavršavanje učesnika u dualnom obrazovanju

Kutatásmódszertan és SPSS alapok

Metodika istraživanja i osnove SPSS-a

Statisztika

Statistika

Online kurzusok kidolgozása

Izrada online kurseva

Együttműködés ingyenes és online eszközök
segítségével

Korišćenje besplatnih online alata i programa

Út a sikeres prezentációhoz
Excel alapok

Put do uspešne prezentacije
Osnovi excela
Excel – napredni nivo

Excel - haladó kurzus

Kézműves foglalkozás - nemezelés

Starozanatski ručni rad: tradicionalna izrada filca

Elsősegélytanfolyam

Prva pomoć

Csapatépítő tréningek

Teambuilding

ÜZLETI KOMMUNIKÁCIÓS KÉSZSÉGEK FEJLESZTÉSE SZERB NYELVEN
(Szerb nyelv helyesírásának alkalmazása)
A kurzus célja, hogy a résztvevők magabiztosság-

Előadó:

ra és jártasságra tegyenek szert a szerb nyelvű

Dr. Francišković Dragana

üzleti kommunikáció terén, kiemelten fókuszba
helyezve a szerb nyelvhelyesség és helyesírás
alkalmazását a mindennapi beszédhelyzetekben.
A képzés keretében a résztvevők az alkalmi
szóhasználat és kifejezőkészség aspektusából
ismerkednek meg a szerb nyelvű üzleti kommunikáció alapjaival.

TÉMAKÖRÖK:
• Szerb nyelv helyesírása és szóhasználata –
leggyakoribb bizonytalanságok
• Üzleti levelek – kinézete, fajtái, célja és
jellegzetességei
• Helyesírás és szóhasználat az elektronikus
kommunikációban

Óraszám: 4
Ajánlott létszám: 10 fő
Ár: 50 000 RSD/420€
(az ár tartalmazza az ebédet)

POSLOVNA KORESPONDENCIJA
(Primena pravopisa srpskoga jezika)
Cilj kursa je da polaznici ovladaju tehnikama

Predavač:

poslovne komunikacije sa posebnim fokusom na

Dr Dragana Francišković

pravopis srpskoga jezika i njegovu primenu u
svakodnevnoj komunikaciji. U okviru kursa
polaznici će se upoznati sa osnovama poslovne
komunikacije iz aspekta kulture izražavanja i
unapređenja kulture komuniciranja.

TEME:
• Pravopis srpskoga jezika - najčešće nedoumice
• Poslovna pisma - karakteristike, vrste, ciljevi,
izgled
• Primena pravopisnih pravila u elektronskoj
komunikaciji

Broj časova: 4
Nastavni jezik: srpski
Preporučen broj polaznika: 10
Cena: 50 000 RSD/420€
(cena sadrži ručak)

EFIKASNA KOMUNIKACIJA
Cilj ovog kursa je savladanje strategija govora i sticanje

Predavač:

praktičnog iskustva na teritoriji samopouzdane komunik-

Dr Janoš Šamu

acije, razvijanje predavačkih i govornih tehnika polaznika.
Savladanje tehnikama argumentovanja i izgradnja refleksnih reakcija u dobro poznatim svakodnevnim privatnim i
društvenim situacijama i govornim preokretima. Radionica bazira svoj rad na konkretne potrebe polaznika, prvobitno nudi praktično znanje i oslanja se na vežbe. Korisno
je svima, kojima je potrebno dokazati se u ispitnim situacijama, u sastavljanju pismenih dokumenata i izjava, u
vođenju seminara, održavanju javnih govora, na
poslovnim sastancima, u medijskim pojavljivanjima, ili kao
medijski saradnici.
TEME:
• Pojam/pojmovi komunikacije
• Stanje komunikacije
• Kanali, granice i mogućnosti komunikacije
• Kako čitati druge
• Pristup
• Morfologija ubeđivanja
• Vežbe

Broj časova: 8
Nastavni jezik: mađarski
Preporučen broj polaznika: 5
Cena: 70 000 RSD/580€
(cena sadrži ručak)

HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓ
A képzés célja az önérvényesítő kommunikáció néhány
hatékony stratégiájának gyakorlatorientált ismertetése, a
résztvevők válasz- és előadókészségének fejlesztése. A jól

Előadó:
Dr. Samu János

fölismert magánéleti vagy társadalmi szituációk jellemző
mintáinak

és

váratlan

fordulatainak

magabiztos

kezeléséhez szükséges reflexek, továbbá alkalomhoz
igazított érveléstechnikák elsajátítása.
A műhelymunka a résztvevők konkrét igényeit veszi
alapul, elsősorban gyakorlati tudást ad és gyakorlatokra
épít, azok számára lehet hasznos, akiknek vizsgahelyzetben, nyilatkozatok és írott beadványok megfogalmazásakor, szemináriumok vezetésében, beszédek megtartásakor, médiaszereplésekben vagy a média dolgozóiként,
illetve üzleti tárgyalásokon kell helytállniuk.
TÉMAKÖRÖK:
• A kommunikáció fogalma(i)
• A kommunikációs helyzet
• A kommunikáció csatornái, korlátai és lehetőségei
• Hogyan olvassuk a másikat

Óraszám: 8

• A kiállás

Ajánlott létszám: 5 fő

• A meggyőzés morfológiája

Ár: 70 000 RSD/580€

• Folyamatos gyakorlat

(az ár tartalmazza az ebédet)

POSLOVNA KOMUNIKACIJA NA ENGLESKOM JEZIKU
Prvobitan cilj kursa je razvijanje kompetencija koje

Predavač:

omogućavaju uspešnu poslovnu komunikaciju na engle-

Ester Gabrić

skom jeziku, i potrebne stručne elemente i izraze koje su
potrebne u poslovnom životu. Kurs obuhvata i pismenu i
usmenu formu poslovnog izražavanja na engleskom
jeziku (poslovno pismo i email, prezentacija, jezičko
izražavanje poslovnih sastanaka, itd.). Cilj kursa je da
učesnici savladaju osnove poslovne komunikacije, da
nauče stručni način izražavanja koji se koristi pri
poslovnim razgovorima, i da pomoću situacionih vežbi
uvežbaju fraze poslovnih razgovora.
TEME:
• Prezentovanje
• Tehnike poslovnih razgovora
• Govorne vežbe za poslovni intervju
• Predstavljanje kompanije
• Pristup na sastancima, razgovorima
• Sastavljanje poslovnih pisama

Broj časova: 4

• Stručni izrazi poslovnog života

Preporučen broj polaznika: 6
Cena: 50 000 RSD/420€
(cena sadrži ručak)

ANGOL NYELVU ÜZLETI KOMMUNIKÁCIÓ
A képzés elsődleges célja olyan készségek fejlesztése,

Előadó:

melyek lehetővé teszik a sikeres üzleti kommunikációt

Gábrity Eszter

valamint a munkahelyi környezetben szükséges angol
nyelvtudás különböző elemeit. A képzés az üzleti angol
mind írásos mind szóbeli formáit érinti (üzleti levél és
email, prezentáció, tárgyalás, stb.). A kurzus célja, hogy a
résztvevők sikeresen tudjanak kommunikálni az üzleti
életben, elsajátítsák az üzleti életben előforduló helyzetek
szókincsét, illetve szerepjátékok és szituációs helyzetgyakorlatok segítségével begyakorolják az üzleti életben
szükséges nyelvi fordulatokat.

TÉMAKÖRÖK:
• Prezentációs készségek
• Tárgyalástechnika
• Interjútechnikák
• Cégbemutatás
• Értekezleteken, megbeszélésen való részvétel
• Üzleti levelezés
• Gazdasági szakkifejezések

Óraszám: 4
Ajánlott létszám: 6 fő
Ár: 50 000 RSD/420€
(az ár tartalmazza az ebédet)

POSLOVNA KOMUNIKACIJA NA NEMACKOM JEZIKU

Cilj kursa je obuka učesnika do željenog nivoa

Predavač:

izražavanja na nemačkom jeziku. Dajemo poseban

Dr Katalin Hegediš

značaj usmenom izražavanju, upoznavanju stručnih
izraza poslovnog jezika i sastavljanja pisama. Savladane
veštine omogućuju uspešnu komunikaciju i u usmenoj
i u pismenoj formi sa poslovnim partnerima.

TEME:
• Provera nivoa prethodnog znanja
• Razumevanje pisanog teksta
• Stručni izrazi
• Poslovna pisma
• Govorne vežbe

Broj časova: 5
Preporučen broj polaznika: 4
Cena: 50 000 RSD/420€
(cena sadrži ručak)

NÉMET NYELU ÜZLETI KOMMUNIKÁCIÓ

A képzés célja felkészíteni a résztvevőket a kívánt
nyelvi szint elérésére német nyelvből.

Előadó:
Dr. Hegedűs Katalin

Különös hangsúlyt fektetünk a szóbeli kommunikációra, az üzleti nyelv szakszavainak elsajátítására és
a levelezésre. Az elsajátított ismeretanyag felhasználható német nyelvű partnerekkel való kapcsolattartásban, úgy írásban, mint szóban.

TÉMAKÖRÖK:

• Szintfelmérés
• Írott szöveg értése
• Szakszavak elsajátítása
• Üzleti levelezés
• Szóbeli kommunikáció

Óraszám: 5
Ajánlott létszám: 4 fő
Ár: 50 000 RSD/420€
(az ár tartalmazza az ebédet)

KREATIVNO PISANJE

Šta znači pisati? Da li postoji, da li je moguće pisanje?

Predavač:

Ima li jezik svoja pravila ? Kakva je avantura to

Dr Janoš Šamu

prepoznati – ili prihvatiti da pravila nema? Postoji li
praktična komunikacija o književnosti, da li je moguće
naučiti statistike? Kako da pišemo prozu – kako da koristimo metriku u svojoj poeziji? Kako da kreativno koristimo tradicije književnosti u svojim dopisivanjima, podnescima, u pisanoj komunikaciji?

Kurs je otvoren za

svakoga ko želi razviti svoje pisane izražajne sposobnosti, svoju verbalnu kreativnost.

TEME:
• Tradicija proze
• Tradicija lire
• Metrika
• Vežbe

Broj časova: 8
Nastavni jezik: mađarski
Preporučen broj polaznika: 5
Cena: 70 000 RSD/580€
(cena sadrži ručak)

KREATÍV ÍRÁS

Mit jelent írni? Van-e, lehetséges-e az írás, vannak-e

Előadó:

törvényei a nyelvnek, miféle kaland kiismerni őket, vagy

Dr. Samu János

tudatosítani, hogy nincsenek? Van-e gyakorlati kommunikáció az irodalomról, tanulható-e a stilisztika, hogy
írjunk prózát, miként alkalmazzuk a verstant saját
költészetünkben? Hogyan alkalmazzuk az irodalom
civilizációs hagyományát kreatív módon levelezésünkben, beadványainkban, írott kommunikációnkban?
A képzés mindenki előtt nyitott, aki fejleszteni szeretné
írásbeli kifejezőkészségét, verbális kreativitását.

TÉMAKÖRÖK:

• A próza hagyománya
• A líra hagyománya
• Alakzattan
• Gyakorlatok

Óraszám: 8
Ajánlott létszám: 5 fő
Ár: 70 000 RSD/580€
(az ár tartalmazza az ebédet)

LICNI BREND, KOMUNIKACIJA I ONLINE MARKETING
Velike kompanije dobro razumeju šta su i koliko su

Predavač:

važni brendovi. Danas u eri u kojoj caruje individualnost i

Dr Janoš Šamu

autentičnost, ljudi sami treba da budu brend, bez obzira
da li su na početku ili u nekoj drugoj fazi karijere. Lični
brending - je pojam koji opisuje kako se ljudi predstavljaju

Dr Bela Muhi
Dr Žolt Namestovski

svetu, kako kreiraju svoj imidž i kako ga održavaju. Radi se
o profesiji i karijeri, ali istovremeno i o ličnosti osobe, koja
interesovanja ima i koje su to zanimljive činjenice o osobi.
Cilj kursa: Lični brend je sličan kompanijskom brendu,
gradi se da bude prepoznatljiv i da izdvaja ličnost iz mase.
To je način da se ljudi pozicioniraju i promovišu na tržištu.
Govori o tome “ko ste i šta ste” i “šta možete da uradite za
druge ljude”. Sva interakcija koju imate sa drugima gradi
vaš lični brend: sastanak, poziv, e-mail – sve su to aktivnosti koje demonstriraju vaš brend. Shodno tome cilj kursa je
da polaznici ovladaju tehnikama koje će koristiti u kreiranju i unapređenju ličnog brenda.
TEME:
• Online brendiranje
• Blog
• Web site
• Promocija ličnosti

Broj časova: 8
Nastavni jezik: mađarski
Preporučen broj polaznika: 5
Cena: 70 000 RSD/580€
(cena sadrži ručak)

SELF-BRAND (ÉN-MÁRKA), KOMMUNIKÁCIÓ ÉS ONLINE-MARKETING
Az óriáscégek igen jól értik mi a márka fogalma és
jelentősége. Ma, amikor az autentikus és individuális
képez értéket, az ember önmaga kell, hogy magát a
márkát jelentse – függetlenül attól, hogy a pálya elején áll,
vagy karriere más szakaszában. Az én-márka (self-brand)
az egyén külvilág által látott képét jelnti – hogy hogyan
alakítják ki és őrzik meg saját imidzsüket. Szól egyrészt
magáról az egyén foglalkozásáról és karrierszintjéről,
másrészt viszont legalább ennyire jelenti magát a személyiség jellegzetességeit is – érdeklődését és a különleges
meghatározóit személyének.
A kurzus célja az egyénre vonatkozóan azonos a céges
márkanévépítés alapcéljával: a felismerhetőség – kiemelni az egyént a tömegből. Ez az emberek piaci pozicinálásának és promóciójának módja. Tiszta képet ad arról, kik és
mik vagyunk, s mivel szolgálhatunk másoknak. Minden
megnyilvánulásunk az én-márkánk egy apró építőköve: a
megbeszéléseken való fellépésünk, hívásaink, levelezésünk . Mindezekért a képzés célja a résztvevők felvértezése mindazon információkkal melyek az én-márka kialakításához és fenntartásáhz szükségesek.
TÉMAKÖRÖK:
• Online márkaépítés
• Blog
• Weboldal – mint az én-márka alkotásának eszköze
• Az egyén promóciója

Előadó:
Dr. Samu János
Dr. Muhi Béla
Dr. Námesztovszki Zsolt

Óraszám: 8
Ajánlott létszám: 5 fő
Ár: 70 000 RSD/580€
(az ár tartalmazza az ebédet)

PEDAGOŠKO-PSIHOLOŠKO STRUCNO USAVRŠAVANJE NASTAVNIKA
I STRUCNIH SARADNIKA U DUALNOM OBRAZOVANJU
Cilj programa je da poveća osetljivost stručnjaka koji rade

Predavač:

u dualnom obrazovanju prema raznim psihološkim

Dr Lenke Major

procesima i pojavama kod učenika.
Stručnjaci će uključivanjem u program postati svesniji
pedagoško-psiholoških procesa, koji mogu značajno

Dr Beata Grabovac
Eleonora Huđik

uticati na postignuće i uspešnost učenika uključenih u
dualno obrazovanje. Naglasak će biti stavljen, sa jedne
strane na uticaj nastavnika kao osobe koja vodi nastavno-obrazovni proces, a sa druge strane na idnividualne
osobine i potrebe učenika, koji u istom učestvuju.
TEME:
• Pravni aspekti dualnog obrazovanja
• Psihološki procesi i pojave u školi.
• Pedagoške zakonitosti vaspitno-obrazovnog rada.

Broj časova: 6
Nastavni jezik: mađarski
Preporučen broj polaznika: 10
Cena: 60 000 RSD/500€
(cena sadrži ručak)

DUÁLIS KÉPZÉSBEN RÉSZTVEVO TANÁROK ÉS
SZAKMUNKATÁRSAK PEDAGÓGIAI-PSZICHOLÓGIAI SZAKKÉPZÉSE
A program célja a duális képzésben résztvevő oktatók és
szakemberek érzékenységének növelése különböző, a
gyerekeknél jelentkező pszichológiai folyamatok és jelenségek iránt, valamint a nevelő-oktató munkában megjelenő kihívások iránt.

Előadó:
Dr. Major Lenke
Dr. Grabovác Beáta
Hugyik Eleonóra

A résztvevők a program segítségével sikeresebben tudatosíthatják azokat a pedagógiai-pszichológiai folyamatokat, amelyek jelentősen kihathatnak a duális képzésben
résztvevő diákok iskolai sikerességére. A hangsúly
egyrészt a tanáron lesz, aki a nevelő-oktató munkát vezeti,
másrészt a diákok egyéni jellemzőin és szükségletein. A
résztvevőknek a program segít abban, hogy a tananyag
átadása mellett a megfelelő mértékben tudjanak válaszolni a gyermekek lelki szükségleteire és kompetensen használják pedagógiai tudásukat is.
TÉMAKÖRÖK:
• A duális képzés jogi aspektusai
• Lélektani folyamatok és jelenségek az iskolában
• Pedagógiai szabályszerűségek a nevelő-oktató
munkában

Óraszám: 6
Ajánlott létszám: 10 fő
Ár: 60 000 RSD/500€
(az ár tartalmazza az ebédet)

METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA I OSNOVE SPSS-A
Cilj kursa je da polaznici steknu osnovne praktične

Predavač:

veštine za korišćenje statističkog programa SPSS, i da

Dr Lenke Major

upoznaju najbitnije oblasti korišćenja tog programa. Kurs
nudi uvod u rešavanje osnovnih zadataka obrade i analize podataka vezanih za istraživanja u oblasti empiričnih
društvenih nauka. Savladana materija se uspešno može
koristiti pri unosu, kodiranju, izdvajanju podataka, opisnih
statističkih istraživanja, jedno- i viševariabilnih analiza, i
pri tumačenju i prikazu rezultata.
TEME:
• Upoznavanje osnovnih funkcija statističkog
programa SPSS, stvaranje matrica podataka, izrada
strukture podataka
• Tipovi i formati variabli, obeležavanje i izmena
variabilnih vrednosti, njihova sinteza i stvaranje novih,
korišćenje Syntax-a.
• Obrada i analiza podataka pomoću opisne statistike,
korelaciona računanja, matrična analiza
• T-probe za upoređenje proseka, analiza više variabli
pomoću variantne analize (ANOVA)
• Neparametarni postupci, faktorna analiza

Broj časova: 5
Nastavni jezik: mađarski
Preporučen broj polaznika: 10
Cena: 50 000 RSD/420€
(cena sadrži ručak)

KUTATÁSMÓDSZERTAN ÉS SPSS ALAPOK
A képzés célja, hogy a kurzuson résztvevők elemi szintű
gyakorlati képességet szerezzenek az SPSS statisztikai
program kezelésében, megismerkedjenek a program
legfontosabb alkalmazásaival. A képzés bevezetést nyújt
az alapvető adatkezelési és adatelemzési feladatok megoldásába az empirikus társadalomtudományi kutatások
kapcsán. Az elsajátított ismeretanyag felhasználható adatbevitel, átkódolás, adatok leválogatása, leíró statisztikai
vizsgálatok, egy- és többváltozós elemzések alkalmazása,
valamint az eredmények értelmezése és ábrázolása során.
TÉMAKÖRÖK:
• Az SPSS statisztikai program alapvető funkcióinak
megismerése, adatmátrix létrehozása, az
adatstruktúra kialakítása
• A változók típusa és formátuma, a változók és
változóértékek címkézése, a változóértékek
módosítása, összevonása, új változók létrehozása,
Syntax-használat
• Adatkezelés, adatelemzés leíró statisztikával,
korrelációszámítás, kereszttábla-vizsgálat
• T-próbák az átlagok összehasonlítására, több
változó vizsgálata egyszempontú variancia-analízis
(egyutas ANOVA) segítségével
• Nemparaméteres eljárások, eloszlásvizsgálat,
faktoranalízis

Előadó:
Dr. Major Lenke

Óraszám: 5
Ajánlott létszám: 10 fő
Ár: 50 000 RSD/420€
(az ár tartalmazza az ebédet)

STATISTIKA

Cilj kursa je da polaznici ovladaju metode prikuplja-

Predavač:

nja podataka i tehnike sastavljanja jednostavnijih stati-

Dr Marta Takač

stičkih analiza. Upoznavanje metoda sastavljanja i vizualizacije opisnih statističkih izveštaja. Veštine se uspešno koriste kod poslovnih podataka i podataka raznovrsnih institucija za sastavljanje statističkih izveštaja
TEME:
• Prikupljanje i skladištenje podataka (na osnovu
formulara ili fajlova)
• Tipične raspodele
• Opisne statistike
• Programske mogućnosti Excela
• Vremenski nizovi i njihova tipičnost

Broj časova: 5
Nastavni jezik: mađarski
Preporučen broj polaznika: 10
Cena: 50 000 RSD/420€
(cena sadrži ručak)

STATISZTIKA

A képzés célja felkészíteni a résztvevőket az egyszerű

Előadó:

statisztikai kimutatások elkészítésére. Adatrögzítés, gyű-

Dr. Takács Márta

jtés egyszerű módszereinek megismerése. Leíró statisztikák elkészítésének, vizualizációjának módszerei. A
megismert
vállalati

eljárások

adatok

alkalmazhatóak

alapján,

statisztikai

intézményi,
kimutatások

elkészítésére, megjelenítésére.

TÉMAKÖRÖK:

• Adatgyűjtés és tárolás (űrlap vagy más
file-szerkezetek alapján);
• Jellemző eloszlások;
• Leíró statisztikák (várható érték, szórás, hisztogram)
• Excel alkalmazások;
• Idősorok és jellemzőik.

Óraszám: 4
Ajánlott létszám: 10 fő
Ár: 50 000 RSD/420€
(az ár tartalmazza az ebédet)

IZRADA I ORGANIZACIJA ONLINE KURSEVA

Ukoliko posedujete unovčavajuće znanje ili želite

Predavač:

obrazovati svoje saradnike bez vremenskih i geograf-

Dr Žolt Namestovski

skih barijera, onda su online kursevi najodgovarajuća
nastavna forma. Naša ekipa već više godina organizuje
online kurseve i poseduje značajne referencije. Istovremeno sa naučnim metodama istražuje i njihovo funkcionisanje.
MOGUĆI MODULI NASTAVE:
• Obrazovni video materijali
• Pitanja usađena u video materijale
• Forumi
• Testovi
• Zadaci

Cena, teme i obim
su zavisni od potreba naručioca.

ONLINE KURZUSOK KIDOLGOZÁSA ÉS MEGSZERVEZÉSE

Amennyiben értékesíthető tudással rendelkezik vagy a

Előadó:

cége munkatársait szeretné képezni úgy, hogy ne

Dr. Námesztovszki Zsolt

jelentsen akadályt az idő vagy a földrajzi távolság, akkor
az online kurzus a legmegfelelőbb képzési forma.
Csapatunk több éve szervez online kurzusokat és
jelentős referenciákkal rendelkezik, valamint tudományos módszerekkel is kutatja ezek működését.
LEHETSÉGES MODULOK:

• Oktatóvideók
• Videóba ágyazott kérdések
• Fórumok
• Tesztek
• Beadandók

Az ár a téma, a terjedelem
és az egyéni igények függvénye.

OSNOVI EXCELA – POCETNI KURS

Cilj kursa je da polaznike pripremi na svakodnevno

Predavač:

korišćenje Excel operacija u praktičnom poslovanju.

Cintia Kovač

Kurs se u celosti bazira na praktičnoj nastavi i ne
uslovljava prethodno znanje. Osnove programa se
pokazuju preko primera iz poslovnih situacija.

TEME:
• Osnovna podešavanja i operacije softvera
• Unos podataka, izrada jednostavnih tabela
• Matematičke operacije sa unešenim podacima
• Formiranje cela, relativnih i absolutnih upućivanja
• Jednostavnije funkcije (SUM, AVERAGE, COUNT,
MIN, MAX)
• Sređivanje podataka, vizualizacija (diagrami) i
štampanje

Broj časova: 4
Nastavni jezik: mađarski
Preporučen broj polaznika: 10
Cena: 50 000 RSD/420€
(cena sadrži ručak)

EXCEL ALAPOK

A képzés célja, hogy a résztvevőket felkészítse a

Előadó:

gyakorlati munkavégzés során felmerülő alapvető Excel

Kovács Cintia

műveletek használatára. A képzés teljes egészében
gyakorlatközpontú és nem feltételez előtudást, valamint a piacról vett példák segítségével sajátítják el a
résztvevők a táblázatkezelő szoftver alapjait.

TÉMAKÖRÖK:

• A szoftver alapvető beállításai és műveletei
• Adatbevitel, egyszerű táblázatok létrehozása
• Matematikai műveletek elvégzése a cellákban
tárolt adatokkal
• Cellák formázása, relatív és abszolút hivatkozások
• Egyszerűbb függvények alkalmazása
(SUM, AVERAGE, COUNT, MIN, MAX)
• Adatok rendezés, vizaulizálása (diagramok) és
nyomtatása

Óraszám: 4
Ajánlott létszám: 10 fő
Ár: 50 000 RSD/420€
(az ár tartalmazza az ebédet)

EXCEL - NAPREDNI KURS

Cilj kursa je pripremiti učesnike na korišćenje naprednih

Predavač:

mogućnosti excela u svom praktičnom radu. Kurs se

Cintia Kovač

bazira u celosti na praktičnu nastavu, ali uslovljen je
prethodnim znanjem (ili se gradi na početni kurs Osnove excela). Napredne mogućnosti programa se
pokazuju preko primera iz poslovnih situacija. Kurs je
moguće u potpunosti personifikovati po potrebama
date poslovne oblasti.
TEME:
• Napredna podešavanja i operacije softvera
• Uslovljeno formiranje
• Primena složenih funkcija (IF, VLOOKUP, COUNTIF)
• Operacije sa datumima i vremenom
• Računanje neto i bruto vrednosti
• Primena Pivot tabela

Broj časova: 4
Nastavni jezik: mađarski
Preporučen broj polaznika: 10
Cena: 50 000 RSD/420€
(cena sadrži ručak)

EXCEL - HALADÓ KÉPZÉS

A képzés célja, hogy a résztvevőket felkészítse a

Előadó:

gyakorlati munkavégzés során felmerülő bonyolultabb

Kovács Cintia

Excel műveletek használatára. A képzés teljes egészében gyakorlatközpontú, azonban feltételez előtudást
(vagy az Excel alapok kurzusra építhető fel), valamint a
piacról vett példák segítségével sajátítják el a résztvevők
a táblázatkezelő szoftver haladó lehetőségeit. A képzés
teljes egészében testreszabható, az adott munkakör
vagy a cég igényeinek megfelelően.

TÉMAKÖRÖK:

• A szoftver haladó beállításai és műveletei
• Feltételes formázás
• Összetettebb függvények alkalmazása
(IF, VLOOKUP, COUNTIF)
• Műveletek dátummal és idővel
• Nettó és bruttó értékek számítása
• Pivot táblák használata

Óraszám: 4
Ajánlott létszám: 10 fő
Ár: 50 000 RSD/420€
(az ár tartalmazza az ebédet)

KORIŠCENJE BESPLATNIH ONLINE ALATA I PROGRAMA

Cilj kursa je da osposobi učesnike na zajedničko i

Predavač:

istovremeno sastavljanje dokumenata sa alatima i

Dr Žolt Namestovski

mogućnostima Google Drive-a, sačuvanje i skladištenje istih u formi oblaka.

Savladane veštine se mogu

koristiti pri zajedničkom sastavljanju tekstualnih materija, planiranju, računanju i prikazivanju raznoraznih izdataka, kao i kod sastavljanja različitih formulara (online
upitnika).
TEME:
• Uvod i osnovna podešavanja
• Google dokumenti
• Google tabele
• Google formulari

Broj časova: 4
Nastavni jezik: mađarski
Preporučen broj polaznika: 10
Cena: 50 000 RSD/420€
(cena sadrži ručak)

EGYÜTTMUKÖDÉS INGYENES ÉS ONLINE ESZKÖZÖK SEGÍTSÉGÉVEL

A képzés célja felkészíteni a résztvevőket az együtt-

Előadó:

működésre és egyidejű dokumentumszerkesztésre a

Dr. Námesztovszki Zsolt

Google Drive eszközei segítségével, valamint ezek
felhő-alapú tárolására. Az elsajátított ismeretanyag
felhasználható a szöveges tartalmak közös megírásánál,
különböző költségek tervezésénél, számításánál és
bemutatásánál, valamint űrlapok (online kérdőívek)
készítésénél és megosztásánál.
TÉMAKÖRÖK:

• Bevezető és alapbeállítások
• Google Dokumentumok
• Google Táblázatok
• Google Űrlapok

Óraszám: 4
Ajánlott létszám: 10 fő
Ár: 50 000 RSD/420€
(az ár tartalmazza az ebédet)

PUT DO USPEŠNE PREZENTACIJE
Izrada prezentacija u teoriji i u praksi
Osnovni cilj kursa je da učesnici upoznaju napredne

Predavač:

mogućnosti i podešavanja PowerPoint –a i Prezi prez-

Dr Žolt Namestovski

entacija. Polaznici imaju mogućnost za sticanje korisnog znanja koja pomaže ugradnju prezentacija u
svakodnevne radne tokove. Nadograđuje se postojeće
znanje sa novim elementima, mogućnostima i rešenjima.
TEME:
• Teorijski uvod – tehnike i sadržaji efikasne
prezentacije
• Napredne mogućnosti PowerPoint-a
• Online prezentacije (Prezi)
• Workshop

Broj časova: 4
Nastavni jezik: mađarski
Preporučen broj polaznika: 10
Cena: 50 000 RSD/420€
(cena sadrži ručak)

ÚT A SIKERES PREZENTÁCIÓHOZ
Prezentációkészítés elméletben és gyakorlatban
A program általános célja, hogy a résztvevők megis-

Előadó:

merkedjenek a PowerPoint haladó lehetőségeivel és

Dr. Námesztovszki Zsolt

beállításaival, valamint a Prezi prezentációkkal. Olyan
alkalmazható tudás sajátítható el, amely segíti a prezentációk hatékony beépülését a munkafolyamatokba,
valamint a meglévő prezentációk fejlesztését. A
meglévő tudást fejlesztjük tovább, új elemekkel és
megoldásokkal egészítjük ki.

TÉMAKÖRÖK:

• Elméleti bevezetés (A hatékony prezentáció
technikai és tartalmi elemei)
• A PowerPoint haladó lehetőségei
• Online prezentációk (Prezi)
• Workshop

Óraszám: 4
Ajánlott létszám: 10 fő
Ár: 50 000 RSD/420€
(az ár tartalmazza az ebédet)

STAROZANATSKI RUCNI RAD: TRADICIONALNA IZRADA FILCA

Cilj teorijskog i praktičnog dela kursa je da učesnici

Predavač:

upoznaju jednu od najjednostavnijih i najstarijih tehni-

Dr Judit Rafai

ka izrade textila od vune i njen kulturno-istorijski značaj.
Praktični deo kursa, kao zajednički rad služi pored
upoznavanja tehnike, u opuštenoj atmosferi i za timski
trening, gde se zajednički rad olakšava sa raznim igrama
za pobojšanje međuljudskih odnosa.
TEME:
• Uvod i osnovi
• Izrada filčane lopte
• Zajednička izrada manjeg tepiha

Broj časova: 6
Nastavni jezik: mađarski
Preporučen broj polaznika: 10
Cena: 60 000 RSD/500€
(cena sadrži ručak)

KÉZMUVES FOGLALKOZÁS: NEMEZELÉS

A képzés célja az elméleti és gyakorlati képzés

Előadó:

során, hogy a résztvevők megismerkedhessenek az

Dr. Raffai Judit

egyik legegyszerűbb és legősibb gyapjúval történő
textilkészítési eljárással, a nemezeléssel, annak technikájával, kultúrtörténeti jelentőségével. A közös
gyakorlati rész a technika megismertetése és a kikapcsolódás mellett csoportépítő tréningként is funkcionál, ahol a közös kézműves munka mellett csoportépítéssel összefüggő gyakorlatok, kapcsolatépítő
játékok segítik a résztvevőket.
TÉMAKÖRÖK:

• Bevezető és alapismeretek
• Nemezlabda készítése
• Közös kisebb szőnyeg készítése

Óraszám: 6
Ajánlott létszám: 10 fő
Ár: 60 000 RSD/500€
(az ár tartalmazza az ebédet)

PRVA POMOC

Opšti cilj kursa je edukacija o značaju i primeni prve

Predavač:

pomoći. Stručno usavršavanje bazira na elementarno

Žolt Sendi

poznavanje ljudskog organizma, anatomije i fiziologije,
kao i higijene tela čoveka. Ono pruža priliku za osposobljavanje u aktivnom učestvovanju i spašavanju života
povređenih i obolelih.
TEME:
• Ljudsko telo – anatomija, fiziologija, higijena
• Povrede – pojam prve pomoći, pojam i vrste
povreda, postupak sa ozleđenom osobom i raspored
pružanja prve pomoći.
• Pružanje prve pomoći po vrstama povreda
(oživljavanje, zaustavljanje krvarenja, zbrinjavanje
rane, postupci pri povredama skeletnog sistema.

Broj časova: 5
Preporučen broj polaznika: 10
Cena: 50 000 RSD/420€
(cena sadrži ručak)

ELSOSEGÉLYTANFOLYAM

A tanfolyam célja elsősegélynyújtási ismeretek fontos-

Előadó:

ságának tudatosítása. A szakmai továbbképzés az

Szendi Zsolt

emberi test felépítésének, anatómiájnak és fiziológiájának, valamint az emberi testhigiénia fenntartási szabályainak alapszintű ismeretére épül. Lehetőséget nyújt
az elsősegélynyújtás szabályainak és technikáinak elsajátítására, illetve az abban való szakszerű részvételhez
való képességek megszerzésére. Célja a különböző
helyzetek, sérülések pontos felismeréséhez és megfelelő intézkedések foganatosításához szükséges ismeretek
átadása.
TÉMAKÖRÖK:

• Az emberi test felépítése és élettana
• Sérülések (az elsősegély fogalma, sérülések fogalma és fajtái, sérült személy megközelítése és ellátása,
segítségnyújtás sorrendje, stb.)
• A sérült személy felügyelete és ellátása (újraélesztés, vérzések csillapítása, sebek kezelése, vázsérülések. )

Óraszám: 6
Ajánlott létszám: 10 fő
Ár: 60 000 RSD/500€
(az ár tartalmazza az ebédet)

TEAM BUILDING

Zajednički cilj kurseva sa različitom tematikom je
izgradnja timske atmosfere u datom postojećem
društvu

pomoću

razvijanja

komunikacije

i

međuljudskih odnosa u cilju budućeg uspešnijeg
zajedničkog rada. Cilj je da učesnici prepoznaju sebe
kao deo tima i razviju otvorenu međusobnu
komunikaciju. Kurs se organizuje na osnovu zahteva
naručioca, vremenskog intervala, mesta i broja
učesnika.
TEME:
• Motivacione igre
• Timsko učenje i rešavanje problema
• Zajednički rad pomoću zajedničkih online alata
• Asertivna komunikacija
• Grupne igre
• Ekstremni sportovi: Paintball, Lasertech
• Gastro izleti

Cena se formira na osnovu
izbora tema,
broja učesnika i mesta.

CSAPATÉPÍTO TRÉNINGEK

A különböző típusú tréningek közös célja egy adott
közösség összehangolása a jövőbeli sikeresebb munkavégzés érdekében kapcsolatépítés, kommunikációfejlesztés révén. Cél a csapathoz való tartozás tudatosítása,
a munkatársak nyílt kommunnikációjának elősegítése. E
kurzus felépítése az igények, időtartam, helyszín és
létszám függvényében alakítható.
TÉMAKÖRÖK:

• Játékos ráhangolódás
• Tanulás és problémák megoldása csapatban
• Együttműködés ingyenes online eszközök
segítségével
• Asszertív kommunikáció
• Csapatjáték
• Extrém sportok: PaintBall, Lasertech, falmászás
• Gasztrotúrák

Az ár a témaválasztás, létszám
és helyszín függvénye.

ELOADÓK - PREDAVACI

Dr. Dragana Francišković

Dr. Samu János

Gábrity Eszter

Dr. Hegedűs Katalin

Dr. Major Lenke

Hugyik Eleonóra

Dr. Takács Márta

Dr. Grabovác Beáta

Dr. Námesztovszki Zsolt

Dr. Raffai Judit

Kovács Cintia

Szendi Zsolt

Karrierépíto Központ

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

