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Projekt akroníma: IDEAL
A projekt címe: A távoktatás fejlett szin integrálása
A program támogatója: TEMPUS Joint European Project
Szerz dés száma: S-JEP 09451-95
Anyagi támogatás: 1 028 600 EUR
Teljes költségvetés: 1 028 600 EUR
Az ÉMRTK-nak juttatott támogatás: 44 500 EUR
Konzorcium:
Gödöll i Agrártudományi Egyetem (Magyarország) - Koordinátor
CAMPO, Siena (Olaszország) - Kontraktor
16 magyar fels oktatási intézmény és szervezet
8 külföldi partnerintézmény és szervezet (pl.: EADTU, EDEN, Open University - UK, UNED, CNED)
Célkit zések:
A program közvetlen el zményének tekinthet a PANNÓNIA TEMPUS projekt, amelynek f célkit zése
a magyarországi távoktatási hálózat alapjainak megteremtése és jelent s számban távoktatási
szakemberek képzése volt a távoktatási menedzsment és módszertan területén. Az IDEAL programot a
tervek szerint követ programnak szánták, melynek célja a már meglév hálózat további fejlesztésének
támogatása és a kurzusfejlesztés volt.
Tananyagfejlesztés a következ témakörökben történt:
Turizmus; Menedzsment, pénzügyek; Bankügyletek a gazdaságban; Szociális munkások képzése; Postszekunder képzés; Távoktatásmódszertani képzés.
A projekt öt alprogramjának egyikét, a “Management, Banking and Business Administration” alprogramot
a Miskolci Egyetem koordinálta. Az alprogram eredményei a következ képpen foglalhatóak össze:
- 3 témakörben új, önálló tananyagfejlesztés valósult meg magyar nyelven, az egyetemi oktatók
távoktatási tananyagfejlesztési ismereteinek és képességeinek elmélyítésére,
- A távoktatásban gyakorlattal rendelkez és eziránt megfelel lelkesedést mutató szakemberek
csoportjainak b vítése,
- A nemzeti szint hálózati együttm ködés stabilizálása, együttm ködés Magyarország és az EU
partnerek között,
- Egyedülálló, értékes információ szerzése EU projektekre és a nemzetközi hálózati tevékenységre
vontakozóan.
A mobilitási programokat tekinthetjük a projekt legf bb eredményének: az egyetemi oktatók tanulmányi
utjai (összesen 43 külföldön töltött hét) kit n lehet séget biztosítottak arra, hogy a legelismertebb
európai távoktatási intézményekben tegyenek látogatást.
A kurzus jellemz i:
A modul címe
A menedzsment
Bankügyletek a
Nemzetközi human
jogállása
gazdaságban
er forrás
menedzsment
Tanulási órák száma
40
40
180
Távoktatási formában töltött
30
30
150
órák
A képzés id tartama
8 hét
8 hét
15 hét
Kontakt órák száma
2x5
2x5
6x5
Célcsoport:
A kurzusokat vállalatok jelenlegi vagy jöv beli vezet inek, közép-vezet inek, humán er forrás
menedzsereknek, humán er forrás menedzsment adminisztrátoroknak, pénzügyi vezet knek és
ellen röknek, valamint egyetemek jöv beli jogász hallgatóinak ajánljottuk. A modulokat bármely olyan
képzés részeként ajánllottuk, amely a vállalkozási ismeretek fejlesztésére irányult. A kurzus anyagát
hagyományos és levelez képzésben is tesztelték. A modulok számos képzési környezetben
felhasználhatóak voltak.

