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Tisztelt Asszonyom / Uram!
Örömmel értesítem, hogy a Miskolci Egyetemen 2015/16-os tanévben is elindítjuk az elızı
évben sikeresen bevezetett, távoktatásban megvalósuló helyi foglalkoztatás-fejlesztési
tanácsadófelsıfokú szakirányú továbbképzést.
A képzést közösségi foglalkoztatási programok szervezıinek, a helyi munkaerıpiaci
feszültségek enyhítésében, a helyi munkalehetıségek növelésében felelısséget és feladatot
vállaló önkormányzati, civil vagy éppen vállalkozói szereplıknek ajánljuk.
Aképzésáltal közvetített ismeretek, a fejlesztett képességeka helyi és térségi
gazdaságfejlesztésben, különösen a leszakadó térségekben tervezett, majd megvalósított
tevékenységekben hasznosulhatnak,növelve azok innovativitását, eredményességét és
fenntarthatóságát.
A képzés módszereiben is kétségkívül újszerő, hiszen a távoktatás ezeken a szakterületeken
még nem elterjedt. Ám épp ez a módszer ad lehetıséget a képzés földrajzi területének
kiterjesztésére - a földrajzi távolságok így már nem jelentenek problémát. Az ország, sıt a
határon túli területek legtávolabbi térségeiben lakók tanulhatnak egy csoportban, utazási és
szállásköltségek kényszerő vállalása nélkül.
A részvétel feltételei – A jelentkezés feltétele: fıiskolai vagy egyetemi, alap vagy
mesterszakos diploma – Technikai feltétel: internet és skype elérés (egyéni vagy közösségi) A képzés indításának feltétele: A képzés minimum 5 fı jelentkezése esetén indul. Az elsı 25
fı jelentkezését tudjuk befogadni.
Az oklevélben szereplı szakirányú végzettség: helyi foglalkoztatás-fejlesztési tanácsadó
A képzés célja – Olyan szakemberek képzése, akik a helyi gazdaságfejlesztés kérdéseinek
átfogó ismeretében képesek a helyi foglalkoztatást elıtérbe helyezı települési és kistérségi,
közösségi alapú gazdaságfejlesztés szervezésére és irányítására.
Fıbb tanulmányi területek – Alapozó ismeretek: Regionális gazdaságtan, Társadalom
térszerkezete, Területi politikák. Általános fejlesztési ismeretek: Kommunikáció és lobbi,
Regionális tervezés és programmegvalósítás, Team menedzsment, Projekttervezés és
megvalósítás, Határ menti együttmőködések szervezése. Specializált szakmai ismeretek:
Munkaerıpiac és foglalkoztatáspolitika, Integrált vidékfejlesztés, Helyi foglalkoztatásfejlesztés 1-2., Helyi foglalkoztatás-fejlesztési esettanulmányok.

Ideális jelentkezı – Társadalmi problémákra fogékony, rendszerben gondolkodó, szolidáris,
kommunikatív, kreatív, megbízható.
Elhelyezkedési lehetıségek – A helyi foglalkoztatás-fejlesztési tanácsadó a helyi
foglalkoztatás tervezésével, szervezésével, a mőködést és a fejlesztést segítı
programalkotással, projektmenedzsmenttel kapcsolatos munkakör ellátására képes állami,
önkormányzati (közfoglalkoztatási), vállalati (profitorientált, szociális szövetkezeti) és civil
(non-profit szervezetek) munkaterületeken.
Képzési jellemzık – Kezdete: 2015. szeptember – Idıtartama: 2 félév – Formája: távoktatás
– Bejelentkezés: 2 hetente – Költségtérítés díja: 100 ezer Ft/félév.
Számonkérés és záróvizsga – Modulonként írásbeli feladatsorok on-line megoldása, továbbá
a modul témájához kapcsolódó, önállóan elkészített, 5-6 oldal terjedelmő dolgozat beadása. A
záróvizsgára bocsátás feltételei: Az abszolutórium megszerzése, két opponens által pozitívan
elbírált szakdolgozat. A záróvizsga részei: A szakdolgozat megvédése, valamint
komplex vizsga, amelynek alapja a képzés összes tantárgyának ismeretanyagát átfogó tételsor.
A jelentkezés módja és feltételei – A jelentkezés formája: a Dékáni Hivatalban (Fehérné
Titkó Emília rekemi@uni-miskolc.hu, 06-46-565-111/2035) beszerezhetı jelentkezési lapon.
Csatolandó dokumentumok: diplomamásolat, önéletrajz – Érdeklıdni lehet: Kapcsolattartó:
Dr. Lipták Katalin, cím: 3515 Miskolc-Egyetemváros, e-mail: liptak.katalin@uni-miskolc.hu,
honlap: www.gtk.uni-miskolc.hu/crossedu – Jelentkezési határidı: 2015. augusztus 15.

Éljenek a lehetıséggel:
• jelentkezzenek vagy küldjék el munkatársaikat a képzésre
• ha módjában áll, küldje tovább a felhívást azoknak, akiket Ön szerint érdekelhet ez a
lehetıség
• ha ebben az évben nincs pénz a tandíjra, építsék be ezt a képzést a TOP keretében
megerısödı Foglalkoztatási Paktumok programjaiba.
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