
Vállalkozásfejlesztés és vállalkozói közösségek a közművelődésben
40 órás közművelődési szakmai továbbképzés

Akkreditációt jóváhagyó határozat száma: 63235-4/2016/KOZOSMUV

KÉPZÉS HELYSZÍNE: Budapest (igény szerint további helyszíneken)

KÉPZÉS LEBONYOLÍTÓJA: Nemzeti Művelődési Intézet NKKft.
Szakmafejlesztési Igazgatóság
Felnőttképzési Központ

KÉPZÉS CÉLJA:
A  képzés  célja  a  vállalkozásfejlesztési  ismeretek  bővítése,  valamint  a  sikeres  vállalkozás
működtetését elősegítő tudás erősítése, fejlesztése.  A résztvevők a képzés során megismerik a
vállalkozások  hatékony  fejlesztéséhez  szükséges  tudásanyagot,  hatékony  kommunikációs
technikákat, valamint projekttervezési, - és menedzselési kompetenciák és ismeretek összességét
sajátítják el. Cél az, hogy a vállalkozásfejlesztés egy tudatos, tervezett és előrelátható, innovatív
formában valósuljon meg.

KÉPZÉS TEMATIKÁJA:
A vállalkozások pozíciójának értékelési módszerei; A vállalkozások reális versenyelőnyökön nyugvó
fejlődési  pályája;  Források  és  pénzügyi  megtérülés;  Projektvezetés,  projektmenedzsment;
Kommunikációs technikák és sikeres vállalkozás; Felelősségvállalás és sikeres vállalkozás

KÉPZÉS ÜTEMEZÉSE: 5 alkalom /alkalmanként 8 óra/

Kinek ajánljuk a képzést?

A közművelődési intézmények munkatársai, a települések közösségi életét szervező
szakemberek (pl. szolgáltató faluház munkatársai).

A jelentkezés feltétele:
Középfokú iskolai végzettség (érettségi), valamint 1 év kulturális területen eltöltött szakmai gyakorlat

szükséges.

A képzés részvételi díja:
60.000 Ft

A helyszín és a képzési költség megjelölése általános tájékoztatás. Az induló szakmai továbbképzések
helyszínéről és a képzés terítésmentességéről a hatályos információk a Támogatott képzések aloldalon

olvashatók.

Képzés indítása:
jelentkezések függvényében

Tanúsítvány megszerzésének követelménye:
A képzés során megszerzett információk alkalmazását mérő gyakorlati, szituációs feladatok. A képzésben

résztvevő a záró ellenőrzés alkalmával a képző intézmény által előre kidolgozott 5 szituáció, vagy gyakorlati
feladat közül egyet húz, majd a képző intézmény által megadott szempontok alapján, 10 perces kidolgozási
idő után, a gyakorlati feladatot a vizsgabizottság előtt megoldja. A vizsgabizottság a képző intézmény által

kiadott objektív értékelési szempontok alapján értékeli a záró ellenőrzésen résztvevőt. (A vizsgabizottság két
tagja a képzés egyik oktatója, valamint a képző intézmény egy képviselője.)

A tanfolyam minimum 10 fő jelentkezése esetén indul!

A képzéssel kapcsolatos bővebb információ:
kepzes@nmi.hu

Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. 
Székhely: 6065 Lakitelek, Felsőalpár sor 3., Levelezési cím: 6065 Lakitelek Pf. 53. Honlap: www.nmi.hu

Nyilvántartó cégbíróság: Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága. Cégjegyzékszám: 03-09-133679
Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/008640

http://www.nmi.hu/

