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A TUDÁSMENEDZSMENT CSOPORT 
TEVÉKENYSÉGE

A Tempus Közalapítvány tudásmenedzsment tevékenysége során 
kiemelt figyelmet fordít programjainak folyamatos elemzésére és a 
tapasztalatok visszacsatolására, know-how építésére, a jó gyakor-
latok bemutatására építő eredménykommunikáció erősítésére, 
valamint a digitális oktatás területén zajló szakmai kommunikáció 
és a téma körül kialakult együttműködések támogatására.

A Tempus Közalapítvány különböző, az EU-támogatások felhaszná-
lására felkészítő képzéseket kínál. A képzési kínálatban elméleti és 
gyakorlati, alapozó és haladó kurzusok is találhatók, amelyek több, 
egymást kiegészítő modulrendszerben is elvégezhetők. A képzése-
ket szigorú akkreditációs eljárásoknak vetjük alá, így folyamatosan 
magas színvonalat biztosítunk résztvevőink számára. A felnőttkép-
zések iránt érdeklődő látogatóink az alábbi képzések közül válogat-
hatnak.

EU ENGLISH – EURÓPAI UNIÓS ISMERETEK 
ANGOL NYELVEN

MIRŐL SZÓL A KÉPZÉS? 
A képzés célja, hogy megismertesse a résztvevőket az EU alapjaival (intézmények, 
döntéshozatal, csatlakozás stb.), a többnyelvű uniós kommunikáció sajátosságaival, 
az angol-magyar uniós terminológiával, szakzsargonnal, illetve, hogy hozzásegítse 
őket azokhoz a nyelvi és interkulturális kompetenciákhoz, amelyek elengedhetetlenek 
ahhoz, hogy uniós kontextusban magabiztosan kommunikáljanak angol nyelven.

KIKNEK AJÁNLJUK? 
A képzés azoknak szól, akik szeretnének uniós alapismereteket szerezni angol nyelven, 
illetve ilyen irányú ismereteiket bővítenék, frissítenék, aktualizálnák, valamint szeret-
nék strukturált módon elsajátítani az uniós témákhoz (intézményrendszer, jog, közös 
politikák stb.) kapcsolódó szaknyelvi anyagokat. A szaknyelvi képzés lexikális és nyelvi 
anyaga akár az uniós versenyvizsgára (EPSO) történő felkészüléshez is megfelel.

ELÉRHETŐ VERZIÓK: 200 órás képzés
 8 órás képzés középfokú nyelvtudással rendelkezőknek
 8 órás képzés felsőfokú nyelvtudással rendelkezőknek



PROJEKTMENEDZSMENT LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE – 
PROJEKTTERVEZÉS, PÁLYÁZATKÉSZÍTÉS, 
PROJEKTVÉGREHAJTÁS

MIRŐL SZÓL A KÉPZÉS? 
A képzés célja, hogy a résztvevők képesek legyenek a hazai, az EU által társfinanszí-
rozott és egyéb, a szervezet szempontjából releváns pályázati felhívásoknak és más 
forrásteremtési lehetőségeknek megfelelő projektek és pályázatok teljes körű elkészí-
tésére. A képzés közvetlen célja továbbá, hogy a résztvevők áttekintsék a projektciklus 
folyamatát és képesek legyenek a saját intézményük szempontjából releváns, a kiíró 
tartalmi és formai elvárásának teljes mértékben megfelelő projektterv és pályázat el-
készítésére, valamint a projekt hatékonyan és a fejlesztési cél szempontjából hasznos 
végrehajtására.

KIKNEK AJÁNLJUK? 
A képzést azoknak javasoljuk, akik aktívan részt vesznek a pályázatok, projektek 
kidolgozásában és végrehajtásában, valamint azoknak a vezetőknek, akik át kívánják 
tekinteni a projektmenedzsment teljes folyamatát.

ELÉRHETŐ VERZIÓK: 30 órás képzés

HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓ – PREZENTÁCIÓ

MIRŐL SZÓL A KÉPZÉS? 
A képzés célja, hogy a résztvevők megismerkedjenek az alapvető prezentációs, előa-
dás-technikai készségekkel, és elsajátítva azokat, munkájukban használható ismerete-
ket, készségeket szerezzenek. A képzés továbbá hozzásegíti a résztvevőt ahhoz, hogy 
egyénisége tükröződjön mondanivalójában és ezáltal kommunikációja meggyőzőbb 
legyen. Lehetőséget kap továbbá arra is, hogy tökéletesítse azokat az előadástechni-
kai eszközöket, amelyek ráirányítják a figyelmet a mondanivalóra a hatásos előadás 
érdekében, és fejlessze ezek tudatos használatát.

KIKNEK AJÁNLJUK? 
Mindazoknak, akik szembesültek már a hatékony információátadás nehézségeivel/ 
fontosságával, és ezek tudatos használatát fejleszteni kívánják. Így a képzés széles 
célcsoport számára jól hasznosítható, mivel hatékony kommunikációra nem csupán a 
munkaerő-piac legtöbb szereplőjének van szüksége (alkalmazottak, vezetők a köz-
szférában és for-profit szektorban, pedagógusok, vállalkozók, stb.), de a képzés arra is 
alkalmas, hogy a résztvevők az egész életen át tartó tanulás keretében a magánélet-
ben is jól hasznosítható kompetenciákat szerezzenek.

ELÉRHETŐ VERZIÓK: 20 órás képzés



SZAKPOLITIKA-ALKOTÁS AZ EU-BAN

MIRŐL SZÓL A KÉPZÉS?
A képzés célja, hogy átfogó képet nyújtson az Európai Unió aktuális prioritásairól, a leg-
fontosabb stratégiai dokumentumokról, az uniós intézményekről és ezek együttműkö-
déséről a tagállamokkal, a tárgyalási szituációk működési mechanizmusairól, egyúttal 
fejlessze a résztvevők nyelvi készségeit az uniós terminológia területén. 

KIKNEK AJÁNLJUK? 
A képzés azoknak szól, akik az Európai Unió, mint politikai szervezet működésével, an-
nak intézményi felépítésével, jogalkotásával és döntéshozatali folyamataival, a kohézi-
ós forrásokkal és azok jövőjével, illetve az uniós szakpolitikákkal kapcsolatban érdek-
lődnek, és ezeken a területeken szeretnék fejleszteni magukat.

ELÉRHETŐ VERZIÓK: 8 órás bevezető szintű képzés
 8 órás haladó szintű képzés
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