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Az ECVET az üzleti életben (ECVET goes Business) projekt olyan megközelítés kidolgozásán fáradozik, mely az 
ECVET és egyéb európai átláthatósági eszközöknek a cégek HR folyamataiba való beágyazását célozza olyan 
tudásanyag és információ formájában, mely igazodik a célcsoport igényeihez és nyelvhasználatához.  

Kutatási jelentés- fókuszcsoportos felmérés 

Az első projektszakaszban a 7 partnerországban elvégzett 
fókuszcsoportos felmérésre került sor. A célcsoport 
minden  képviselője,  melyek  között  HR szakemberek, 
supervisorok,  üzlettulajdonosok,  műszakvezetők  és 
szociális partnerek is voltak, részt vettek egy 
fókuszcsoportos beszélgetésen, melyen a tapasztalataikat 
és igényeiket osztották meg egymással. 
Különböző szektorokból összesen 76 cég és szervezet vett 
részt a felmérésen, s értesült az EU átláthatósági 
eszközökről. Nagy  részük érdeklődést mutatott a projekt 
további  fejleményeit  illetően  is. A fenti  információk nagy 
része új volt a résztvevők számára, de hasznosnak találták 
európai alkalmazásukat és kihangsúlyozták, hogy az 
átláthatósági eszközök alkalmazásának praktikusnak kell 
lennie és mentesnek az EU elméleti nyelvhasználatától. 
Ezen felül pedig világos magyarázatra szorul, hogyan 
lehet ezeket a HR gyakorlatban használni, s miért 
lehetnek hasznosak a HR szakemberek számára Európa-
szerte. 

Második partnertalálkozó 

Az ECVET az üzleti életben projekt konzorciuma második 
partnertalálkozóját a szlovéniai Ljubljanában tartotta 
2016 április 14, 15 –én. 
A  találkozón  a  fő  téma  a  felmérés  eredményeinek  a HR 
kézikönyv felépítésébe és tartalmi kialakításába való 
beillesztése volt.

A kézikönyv kidolgozása 

A felmérés eredményeire támaszkodva dolgozzuk ki 
jelenleg  a  HR  menedzsment  kézikönyvet,  az  alábbi  fő 
területekre koncentrálva: 

· a kézikönyv nyelvhasználata: a VET 
szakkifejezések és oktatási elméletek 
„lefordítása” az üzleti élet nyelvére,

· összhang keresése a cégek és szervezetek 
klasszikus HR folyamataival 

· olyan megközelítések kidolgozása, melyekben az 
ECVET és az átláthatósági eszközök általánosan 
jelentenek támogatást. 

Egy  szakmai  lektorálást  és  formába  öntést  követően  a 
kézikönyv kiadása 2016 őszén várható.

Következő lépések

Amint a HR menedzsment kézikönyv jelenlegi 
munkafázisa lezárul, a partnerek újabb találkozón vesznek 
részt, ahol a képzés felépítését és tartalmát 
meghatározzák.
Kíváncsi a fejlesztéseinkre, vagy szeretne többet 
megtudni  az  ECVET  az  üzleti  életben  projektről? 
Látogasson el honlapunkra www.ecvetgoesbusiness.eu, 
vagy kövessen minket facebook oldalunkon 
www.facebook.com/ecvetgoesbusiness , vagy lépjen 
kapcsolatba  velünk  a  lenti  elérhetőségeinken.
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