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A környezetvédelem
menedzsmentje
Projekt akroníma: ENVIMAN
A projekt címe: A környezetvédelem menedzsmentje
A program támogatója: PHARE Multi-country Programme for Distance Education
Szerz dés száma.: ETF/97/VET/0072
Teljes támogatás: 138 290 EUR
Teljes költségvetés: 151 690 EUR
Az ÉMRTK-nak juttatott támogatás: 37 530 EUR
Konzorcium:
Miskolci Egyetem, Észak-magyarországi Regionális Távoktatási Központ (Magyarország) Vezet
partner
Helsinki University of Technology, HUT Dipoli (Finnország)
Gdanski M szaki Egyetem, Phare Távoktatási Központ (Lengyelország)
Kassai M szaki Egyetem, Phare Távoktatási Központ (Szlovák Köztársaság)
Célkit zések:
A projekt a legkorszer bb távoktatási, nyitott, kötetlen tanulási módszerek alkalmazására épül
környezetvédelmi menedzsment kurzus beindítását t zte ki célul. A kurzus a három Phare parnter
ország hallgatóihoz jutott el: Magyarország, Lengyelország és a Szlovák Köztársaság területén.
Nemzetközi együttm ködési tanulási hálózat kialakítása, gyakorlat szerzése az ODL (Open Distance
Learning – nyitott távoktatás) szemlélet alkalmazásában, valamint a legkorszer bb telematikus
módszerek is hasznot jelentettek az újonnan megalakult Phare Távoktatási Központoknak. Két- és
többnyelv továbbképzési metodológiát dolgoztak ki és teszteltek a központok, azzal a céllal, hogy
el segítsék az európai integrációs folyamatokat. Sokszín és rugalmas tanulási környezet került
bemutatásra és kipróbálásra egy kísérleti kurzus keretében. Új esettanulmányok kerültek kidolgozásra,
melyek a környezetvédelem menedzsmentjének helyi sajátosságait tükrözték
Kísérleti kurzus: Miskolc, Gdansk, Kosice – hallgatóink az Európai Kredit Transzferben érvényes
kreditet, bizonyítványt szereztek
A kurzus jellemz i:
Tanulási órák száma: 240
Távoktatási formában töltött órák száma: 198
Nyelvi verziók: angol-magyar, angol-lengyel, angol-szlovák
A képzés id tartama: 6 hónap
Kontakt órák száma: 42
Célcsoport:
A kurzus mérnöki végzettség szakembereknek és más területen végzett szakembereknek szól, akik a
környezetvédelmi menedzsment id szer megközelítéseinek területén szeretnék ismereteiket b víteni,
az elektronikus media használatának megismerésével egyid ben. Másoddiplomás és továbbképzési
kurzusok hallgatóinak és oktatóinak szól a képzés, akiknek célja, hogy az adott szakterületen b vítsék
ismereteiket. Ezzel egyid ben tapasztalatot szerezhetnek az új oktatási módszerek alkalmazásában is.
A hallgatóknal alapfokú angol nyelvismerettel kell rendelkezniük – érteniük kell a technikai
szakkifejezéseket - felhasználói szint számítógépes ismeretekkel kell rendelkezniük, hogy a technikai
eszközök használata ne jelentsen számukra problémát. Mindezek mellett, ajánlott az internet és e-mail
hozzáférés megléte.

