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KÉPZÉSI FELHÍVÁS
A Miskolci Egyetem
az edelényi, az encsi és a szikszói járások érdeklődői számára 2015.szeptemberében
a helyi fejlesztési projekteket megalapozó rövid képzési kurzusokat hirdet.
A KÉPZÉS CÉLJA ÉS TARTALMA:
A helyi gazdaságfejlesztés három alapvető területét képező témában a következő időszak térségi
fejlesztéseit megalapozó, projekttervek, pályázatok kidolgozásában és megvalósításában hasznos
ismeretek elsajátítása. A három fejlesztési terület:
a. helyi
foglalkoztatás-fejlesztés
(kisvállalkozás-fejlesztés,
közfoglalkoztatás,
civil
foglalkoztatási programok, foglalkoztatási paktumok)
b. helyi turizmusfejlesztés (turisztikai vállalkozások, szállásadás é vendéglátás, közösségi
turisztikai programok, turisztikai desztinációs menedzsment)
c. társadalmi vállalkozások létrehozása és működtetése (non-profit vállalkozás, szociális
szövetkezet, társadalmi felelőség vállalás).
Speciális célunk a társadalmi innováció elősegítése, valamint a Miskolci Egyetem további kapcsolódó
kurzusainak megismertetése.
A KÉPZÉS CÉLCSOPORTJAI:
Az edelényi, az encsi és a szikszói járások fejlesztésben való részvételre motivált önkormányzati
hivatalnokai, vállalkozói, civil szervezetek tagjai és munkatársai. Iskolai végzettségbeli előfeltétel
nincs.
A KÉPZÉS NYELVE: magyar.
A KÉPZÉS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK MÓDJA ÉS IDŐTERVE:
A képzés egymástól független három kurzusban valósul meg. A kurzusok megnevezése:
1. Helyi foglalkoztatás-fejlesztés
2. Helyi turizmusfejlesztés
3. Társadalmi vállalkozás
A kurzusok egyenként 30 órásak, öt napon át napi 6 órában zajlanak.
Az órák tartása a hagyományos és a távoktatás kombinációjában történik. Az első és az utolsó nap a
három járásból verbuválódott résztvevők kurzusonként ugyanazon a helyen hagyományos órák
keretében találkoznak a tanárokkal, míg a közbülső három napon saját járási városukba kihelyezett
videokonferenciák keretében, skype-on követhetik a megadott idősávban a Miskolci Egyetemről
közvetített, interaktív előadásokat. A képzés anyagai a bejelentkezett résztvevők számára az internetről
is letölthetők.
SZÁMONKÉRÉS ÉS TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS:
A hallgatók tudásszintjüket a kurzus utolsó tanítási napját követő két héten belül az internetes felületen
kitöltött tesztfeladatok megoldásával mérhetik fel. (Közbeeső időben még van módjuk az írásos
tananyag és a videofelvételek tanulmányozására.)

A kurzusok elvégzéséhez legalább 3 napi, a jelenléti ív aláírásával igazolt részvétel és a záró teszt
legalább 60%-os eredménnyel való kitöltése szükséges. A kurzus elvégzését a Miskolci Egyetem
emléklappal tanúsítja.
A KÉPZÉS INDÍTÁSA ÉS IDŐTARTAMA: 2015. szeptember hónapban mind a három kurzus
mind az öt képzési napjára sor kerül.
A csoportok indítása a jelentkezők számától független, de a kihelyezett videokonferenciához legalább
10 fő adott helyszínről történő együttes jelentkezése szükséges.
KÉPZÉSI IDŐPONTOK ÉS HELYSZÍNEK:

helyi
foglalkoztatásfejlesztés
helyi
turizmusfejlesztés
társadalmi
vállalkozás

09.07.
8-13.

Szendrő

09.07.
13-18.

Szikszó

09.09.
13-18

09.08.
13-18.

Encs

09.10.
13-18

3.alkalom
idő
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y
09.14.
8-13.
09.14.
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09.15.
13-18.

4.alkalom
idő
he
ly
09.16.
8-13.
09.16.
13-18.
09.17.
13-18.

mindhárom

2.alkalom
idő
he
ly
09.09.
8-13.

mindhárom

1.alkalom
idő
hely

mindhárom

kurzus neve

5.alkalom
idő
hely
09.21.
8-13.

Szendrő

09.21..
13-18.

Szikszó

09.22.
13-18.

Encs

(A képzés helye csak a kurzusok első és utolsó napján rögzített, a közbenső napokon a résztvevők a
lakóhelyükhöz legközelebbi városban csatlakozhatnak a videokonferenciás képzéshez.)
A képzés helyszínei:
Szendrő – Közművelődési Központ Közösségi Háza Fő út 16.
Szikszó – Inkubátor Ház, II. Rákóczi Ferenc út 33.
Encs – Városi Művelődési Központ, Rákóczi út 9.
KÉPZÉS DÍJA: a képzés ingyenes, a képzési helyszínre való utazás költségei a résztvevőt terhelik.
JELENTKEZÉS FELTÉTELEI:
 Jelentkezési lap kitöltése és megküldése
 A jelentkezőket a jelentkezési lap érkezésének sorrendjében vonjuk be a képzésbe
JELENTKEZÉS MÓDJA: elektronikus úton, a http://goo.gl/forms/psxba6mFRu honlapon.
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2015. szeptember 1. (kedd) 14.00 óra
Kiegészítő információk:
Az 1. kurzus képzési tananyagainak kidolgozását és a video-konferencia technikai feltételeinek
megteremtését a HUSK/1101/1.6.1/0300 (CROSSEDU) projektben elnyert támogatás tette lehetővé.
A jelen képzés szervezését, óráinak megtartását és az előadások rögzítését, valamint a tesztek
összeállítását és kiértékelését a TÁMOP 4.2.1. D-15/1/KONV-2015-0009 (T-MODELL) projekt
támogatja.
A Miskolci Egyetem a jelen képzéshez hasonló tartalommal posztgraduális, felsőfokú diplomát adó
képzéseket is indít. A jelentkezés feltételeiről a http://gtk.uni-miskolc.hu/szakiranyu_tovabbkepzes
honlapon nyerhető bővebb információ.
A képzéssel kapcsolatos további információk a 36-46-565-111/20-23 telefonszámon, vagy a
t-modell@uni-miskolc.hu e-mal címen, vagy személyesen augusztus 26-án 14 órától Edelényben a
Kastélyban a projekt nyitó rendezvényén kaphatók.

