Újabb nagyszerű lehetőség!
Egy új szakképesítést szerezhet, amelynek keretében
ingyenes idegen nyelv és informatikaoktatást is biztosítunk!

HA
-

szeretne vállalkozást alapítani;
bővíteni informatikai ismereteit;
biztos alapokra helyezni nyelvtudását

Jelentkezzen, várjuk:
Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I.
( KKV I. - OKJ 35 345 01 )
illetve a
Kis- és középvállalkozások ügyvezetője II.
( KKV II. - OKJ 55 345 01 )
ingyenes képzésünkre.
Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy a Kis - és középvállalkozások ügyvezetője I. és II. szakképesítések
esti oktatás munkarendje szerinti képzését a Miskolci Szakképzési Centrum a 2018/2019. tanévben is
folytatja.
A Kis -és középvállalkozások ügyvezetője I. és II. szakképesítések képzése kapcsán az alábbiakra hívjuk
fel az érdeklődők-jelentkezők figyelmét:











szakmai képzéseink nem kizárólagosan ingyenes nyelvi képzésekből állnak, annak részét
képezik „A vállalkozások vezetése” valamint az „Informatika vállalatvezetőknek” szakmai
követelmény modulok is; (részletes tájékoztatás elérhető)
iskolarendszerű képzés esetén beiratkozáskor tanulói jogviszony jön létre, amely a
jogszabályban meghatározott igazolatlan hiányzás mértékének elérése után automatikusan
megszűnik;
amennyiben a tanuló a komplex szakmai vizsgára jelentkezik, a komplex szakmai vizsga
ingyenes, de részeinek teljesítése alól nem adható a Szakmai és vizsgakövetelmény alapján
mentesítés, így a szakmai vizsga valamennyi vizsgatevékenységéből teljesítenie kell;
tekintettel a képzések szűk létszámkeretére, jelentkezéseket csak korlátozott számban
tudunk elfogadni;
a képzés keretében lehetőség van ugyan felkészülni nyelv- illetve ECDL vizsgákra, de azok
letétele a képzéstől független, annak részét nem képezi, önálló és vizsgadíjhoz kötött.
a képzések 2018. szeptember 03. és szeptember 07-a között indulnak a Miskolci SZC Kandó
Kálmán Informatikai Szakgimnáziumában (3525 Miskolc Palóczy utca 3.)
a képzésekre jelentkezni a Miskolci Szakképzési Centrum honlapjáról letölthető jelentkezési
lap kitöltésével és leadásával, kizárólag a képzést folytató tagintézményben lehet, a
meghatározott létszámkeret eléréséig!
Miskolci Szakképzési Centrum

Tájékoztató a
Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I.
szakképesítésről, a jelentkező tanulóknak.

A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 35 345 01
Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I.
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 1 év
A szakképzésbe történő belépés feltételei:
1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
2. Szakmai előképzettség: bármilyen 3-as szintű szakképesítés vagy részszakképesítés

Tanulói jogviszony:
Beiratkozáskor tanulói jogviszony jön létre, az oktatásban résztvevők jogosultak diákigazolványra.
A szakmai vizsga ingyenes.

