Magyar TDM Szövetség
Székhely: 2483 Gárdony, Szabadság u.
20-22.
Adószám: 18209462-2-07
Cg. szám: Pk.60.023/2011/3

EGYSÉGES KÉPZÉSI DOKUMENTUM

Nyilvántartási szám: E-

TÁJÉKOZTATÓ

001521/2016/D001

TÁJÉKOZTATÓ A KÉPZÉSRŐL ÉS AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
ELÉRHETŐSÉGÉRŐL
A képzési program megnevezése: Stratégiai menedzsment tréning
A képzésnek az engedéllyel rendelkező képző intézményekről vezetett nyilvántartásban szereplő nyilvántartásba vételi
száma: 001521/2016/D001
A képzés célcsoportja: A képzést bárki elvégezheti, aki szeretné a már elsajátított kompetenciáit fejleszteni, vagy új
készségeket és ismereteket szeretne szerezni.
A képzésen való részvételhez előírt feltételek: nincsenek
A képzés tananyagegységei:
Turisztikai alapismeretek, turisztikai piacok és marketing
Turisztikai desztináció menedzsment
Termékfejlesztés, innováció és vállalkozói szemlélet, fenntarthatóság a turizmusban
Projektmenedzsment és problémamegoldás
Jó gyakorlatok
A képzés során megszerezhető kompetenciák
Növekszik a résztvevő döntéshozatali kompetenciája
Fejlődik a résztvevő megfigyelési és reflektálási képessége
Gazdagodik a résztvevő szociális kompetenciája (a saját célok összekapcsolása egy csoport beállítottságával és
értékrendjével)
Bővül a résztvevő stratégia-kialakítási/fejlesztési kompetenciája
Növekednek a résztvevő kritikai és konfliktus- kezelési kompetenciái
Fokozódnak a résztvevő felelősségvállalási és felelősségdelegálási kompetenciái
A képzés óraszáma:120 óra
Képzési időpontok, ütemezés, helyszín: Ld. Mellékelt Ütemterv
Az értékelés rendszere a képzés alatt:
 ellenőrző kérdések, oktatói szóbeli visszacsatolás
 egyéni és csoportos gyakorlati feladatok, oktatói megfigyelés, szóbeli visszacsatolás
A képzés végén a résztvevők záróvizsgát tesznek.
A vizsga formája:
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Írásbeli feleletválasztó teszt 20-25 kérdéssel.
A vizsga a tananyagegységek mindegyikéből tartalmaz kérdéseket, célja az elsajátítandó készségek, ismeretek és kompetenciák
vizsgálata.
Megszerezhető minősítések:
Megfelelt/Nem megfelelt meg
A megszerezhető minősítéshez tartozó követelményszint:
Megfelelt: a vizsgán legalább 60 %-os teljesítmény.
Nem megfelelt: a vizsgán 60% alatti teljesítmény.
A megszerezhető képesítés, a képzés elvégzését igazoló dokumentum megnevezése: Tanúsítvány
A megengedett hiányzás: 36 tanóra (a képzési óraszám 30%-a)
A képzés költsége 390.000 Ft/fő a Magyar TDM Szövetség tagjai részére, 490.000 Ft/fő nem MTDMSZ tag TDM szervezetek
részére, és 450.000 Ft külsősök részére.

Képző intézmény ügyfélszolgálatának elérhetősége, helye, a
panasztételi lehetőség, képzési program megtekintésének lehetősége:
cím: 1119 Budapest, Petzvál József u 4/a
Tel.: 06/30-77-36-536
E-mail: info@tdmszovetseg.eu
Nyitva tartás: hétfőnként (kivéve ünnepnapok) 09.00-12.00 óráig.
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