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TÁJÉKOZTATÓ  

 

 
Képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás 

 

 

A képzési szükséglet felmérésének célja annak feltérképezése, hogy a képzés iránt egyénileg 

érdeklődők igényei mennyire esnek egybe az általunk biztosított képzések célrendszerével, és 

hogy a tanulás iránt érdeklődő emberek számára mely képzések felelhetnek meg személyes 

előképzettségüknek, korábban megszerzett szakmai tapasztalataiknak, egyéni 

élethelyzetüknek, érdeklődésüknek és munkával kapcsolatos céljaiknak. .  

 

Tanácsadási tevékenységünk feladata a képzéssel kapcsolatos személyes döntéshez 

szükséges, elsődlegesen a képzési kínálatunkkal kapcsolatos információk átadása, de igény 

esetén szervezeten kívüli lehetőségek ajánlása is megvalósul.  

Amennyiben a szolgáltatást igénybevevő érdeklődést mutat valamely képzésünk iránt, 

irányított kérdések segítségével megvizsgáljuk, hogy személyes szándékaihoz, 

érdeklődéséhez, karrier céljaihoz mely képzési program áll legközelebb.  

Ha sikerült azonosítani a képzési kínálatunkkal összhangban képzési igényeit és elvárásait, 

lehetőséget biztosítunk a kiválasztott képzési programhoz illeszkedő előzetes tudásszint 

felmérés elvégzésére. 

 

A képzési szükséglet felmérése és képzési tanácsadás formája: egyéni tanácsadás 

 

Képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás térítésmentes! 
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Jelentkezés képzési szükséglet felmérésére és képzési 

tanácsadásra 

 
 

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 szakember neve  

A felmérést végző oktató aláírása  
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Képzési programok 

Szórólapok 

Internet címek 

Minőségirányítási 

feljegyzések 
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