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TÁJÉKOZTATÓ  

 

Előzetes tudásszint felmérés 
 

 

Az előzetes tudásszint-felmérés célja a képzéseink iránt érdeklődő korábban megszerzett 

ismereteinek, készségeinek és gyakorlati tapasztalatainak (munkatapasztalatainak) 

megvizsgálása és értékelése, illetve ezek összevetése a kiválasztott képzés során 

megszerezhető kompetenciákkal.  

Az előzetes tudásszint felmérése segíti az érdeklődőt abban, hogy feltérképezze, hol tart a 

képzés megkezdése előtt, milyen - formális vagy informális módon - megszerzett 

kompetenciái vannak már a kiválasztott témakörrel (témakörökkel) kapcsolatosan.  

Képzési programjaink esetében a képzési programban megfogalmazott követelményekből 

kiindulva végezzük el az előzetesen megszerzett tudás felmérését. Ehhez egyes képzési 

programok esetében az elsajátított kompetenciák értékeléséhez használt eszközöket, 

módszereket alkalmazzuk.  

 

A szolgáltatás megvalósítása során vizsgáljuk, hogy milyen hasonló képzésekben vett részt a 

szolgáltatást igénybevevő, milyen vizsgákat tett, amelyek a vizsgált képzési program 

szempontjából relevánsak lehetnek, illetve milyen munkakörökben szerezhetett szakmai 

előélete során olyan ismereteket, munkatapasztalatokat, amelyek a képzési program során 

elsajátítható ismeretek körébe tartoznak. 

 

Lehetőséget teremtünk ezzel a várható tudásszinthez igazított csoportok összeállítására, vagy 

adott csoporton belül az oktató részéről a tervezett és eredményekhez igazított 

differenciálásra, esetleg bizonyos modulok oktatásánál a részvétel alóli felmentésre. 

Az előzetes tudásszint felmérés térítésmentes! 

A jelentkezés leadható az ügyfélszolgálaton. 

 

Az előzetes tudásszint felmérés formája: teszt/ feladatmegoldás /interjú a képzési programhoz 

igazodva 
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Jelentkezés előzetes tudásszint felmérésre 
 

A jelentkező tölti ki! 

 

 

 

 

Név: 

Leánykori név: Anyja neve: 

Születési hely:      idő: év hónap nap 

Lakcím: 

Telefon/mobil: e-mail:                       @ 

A képzés megnevezése  

Az igény rövid összefoglalása 

 

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

A jelentkező aláírása  

 

 
Kaposvár, 2012. július 12. 

 

 

 

                                                                                      …………………………………….. 

                                                                                              Dr. Benczéné Csorba Margit                                                              

                                                                                                        Intézményvezető 

 

 

 

                                                                                        ……………………………………. 

                                                                                                     Táskai Erzsébet 

                                                                                               Képzésért felelős vezető 

A képző intézmény tölti ki!  

A jelentkezés beérkezett idő: év hónap nap 
A kijelölt oktató neve  

Az előzetes tudásszint felmérés 

formája 

 

A felmérés eredménye  

 

Szükséges intézkedések  

A felmérést végző oktató aláírása  
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ETFE 

dokumentumok 

Motivációs teszt 

ELŐZETES 
TUDÁSSZINT 

FELMÉRÉS 

Tájékoztatás motivációs 
teszt kitöltése 

Előzetes tudásszint 

felmérő kérdőív 

megírása, vagy interjú 

megvalósítása 

Felnőttképzési 

vezető 

oktatók 

Felnőttképzési 

vezető oktatók 

Minőségirányítási 

feljegyzés 

 

Képzési 
program 

 

Minőségirányítási 

feljegyzés 

Egyéni 

értékelés 

orientációs 

beszélgetés 

Felnőttképzési 

vezető  

Felnőttképzési 

vezető Oktatók 

Felnőttképzési 

vezető  

oktatók 

A képzésben részt vevő 

lehetséges tudásának 

azonosítása és a felmentésének 

meghatározása 

A képzés megvalósítása az 

előzetes tudásszint felmérés 

eredményének fegyelembe 

vételével 


