Advanced Engineering

Korszer m szaki ismeretek angolul

Távoktatási
kompetencia-kurzus
fejlesztés az
észak-magyarországi
régióban

A program támogatója: “ESZA-típusú kísérleti projekt a képzésb l a munka
világába történ átmenet támogatására” Phare HU0008-02 Program
Szerz dés száma: HU0008-02-01-0071
Teljes költségvetés: 70 800 EUR
PHARE támogatás: 60 000 EUR
Konzorcium:
Miskolci Egyetem, Észak-magyarországi Regionális Távoktatási Központ Kontraktor
ÉRÁK – Észak-magyarországi Regionális Munkaer fejlesztési és Átképz
Központ, Miskolc
BOKIK – Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Miskolc
Eszterházy Károly F iskola, Eger
Ózdi Fels oktatásért Alapítvány
Eötvös József Gimnázium és Ipari Szakközépiskola, Tiszaújváros
Andrássy Gyula M szaki Középiskola, Miskolc
Euro Contact Business School, Budapest
Célkit zések:

A projektet az

Európai Unió
támogatja

A kompetencia-kurzus kett s célkit zése: a m szaki életben használatos speciális
angol nyelvhasználat elsajátítása, gyakorlása mellett, azzal egyidej leg ismeretmegújító m szaki képzést kínálni a magyar közép- és fels fokú végzettséggel
rendelkez m szakiak számára. A 10, egyenként 30 órás tantárgy 4 - általános
nyelvi, informatikai, menedzsment és 6 m szaki - modulba szervezetten
szintfelméréssel kezd dött és rugalmas lehet séget biztosított az egyéni
felkészültség és a speciális szakmai érdekl dés szerint differenciált tanulási
útvonalakra, kötelez és választható tárgyak kínálatával. A képzés hatékony és
rugalmas távoktatási formában valósult meg, korszer elektronikus tanulástámogatási e-learning keret-rendszerben, autentikus angol nyelv
m szaki
tananyagokra és videó filmekre, továbbá multimédia anyagokra építve.
Célcsoport:
közép- és fels fokú m szaki végzettség mérnökök, technikusok, akik olyan
hazai vállalatoknál dolgoznak, ahol a tulajdonos/menedzsment külföldi ill.
multinacionális cég,
hazai ipar-vállalatok menedzsmentjének fels -és középvezet i, akik vállalatuk
nemzetközi kapcsolatainak, piaci esélyeinek fejlesztése érdekében angol
nyelven kell képviseljék cégüket szakmai megbeszéléseken, tárgyalásokon.
pályakezd
m szakiak, akik az EU munkaer piacán versenyképes
munkaer ként kívánnak megjelenni,
egyetemi hallgatók, PhD hallgatók, akik részképzésre, szakmai gyakorlatra
szeretnének külföldre utazni,
m szaki középiskolák mérnök-tanárai és angol nyelvtanárai - a középfokú
képzésben a szaknyelvi képzés lehet ségének megteremtése érdekében,
multiplikátor hatás elérésére.

Észak-Magyarországi
Regionális Távoktatási
Hálózat

További információk:
Észak-Magyarországi Regionális Távoktatási Központ
3515 Miskolc, Egyetemváros
Telefon / Fax: (46) 565-370
e-mail: rekemrtk@uni-miskolc.hu

http://www.emrtk.uni-miskolc.hu

