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What is ECVET?
ECVET is the European Credit transfer System for
Vocational Education and Training which aims to
achieve
•

the transfer and recognition of individuals‘
learning outcomes,

•

a compatibility between the different vocational
education and training (VET) systems and
qualifications in Europe and thereby

•

supports mobility of European citizens,
offering complementary documents.

And why
does it want to go business?
In order to become effective, the transfer and
recognition of individuals‘ learning outcomes
and the compatibility of different systems and
qualifications need to satisfy labour market
demands.

Mi az ECVET?
Az ECVET az Európai Szakoktatási és Szakképzési
Kreditrendszer, melynek célja
•

tanulmányi eredmények átvitele és elismerése

•

különböző szakképzési és szakoktatási
(VET) rendszerek és kimenetek
összehasonlíthatósága

•

az európai polgárok mobilitásának
támogatása.

És mi köze az üzleti élethez?
Ahhoz, hogy a tanulmányi eredmények
átvitele és elismerése, valamint a különböző
rendszerek és képesítések összehangolása
hatékony legyen, ezeket a munkaerőpiac
igényeihez kell igazítani.

Training course
for human resource staff
A two day training course for human resource
staff will be designed, offering
•

the chance for a face to face programme,
including discussions about instruments,
cases and possible solutions,

•

learning material which has been especially
developed for the course

•

a curriculum structure with learning units
and trainer guidelines.

Képzési anyag HR dolgozóknak
Kétnapos képzést szervezünk HR
szakembereknek, mely tartalmaz:
•

lehetőséget egy olyan programban való
személyes részvételre , ahol az eszközökről
esetekről és lehetséges megoldásokról esik
szó.

•

a kurzusra szabott tananyagot

•

tanmenetet tanulási egységekkel és képzési
útmutatóval.ae magnim a sequo o

Target groups
of ECVET goes Business are
•

HR managers / HR staff of companies,

•

job/shop stewards,

•

supervisors,

•

line managers,

•

social partners and

•

wider stakeholders.

Az ECVET az üzleti életben célcsoportjai
•

HR menedszerek/cégek HR dolgozói

•

munkaügyi asszisztensek

•

közép-és felsővezetők

•

felügyeleti képviselők

•

szociális szektor és

•

egyéb érintettek

Human resource
management handbook
A comprehensive reference book for the target
groups to support them in their daily human
resource activities and tasks will be developed
with a focus on
•

the language used in the handbook,
translating VET terminology and education
theory into business terminology,

•

referring to the classical human resource
processes within companies and
organisations and

•

providing approaches where ECVET and
transparency instruments can give support in
general.

HR menedzsment kézikönyv
Egy átfogó kézikönyv fogja segíteni a célcsoportot
az emberi erőforrás-menedzsment területén
folytatott tevékenységeikben és feladataik
elvégzésében. Ennek érdekében a fő hangsúlyos
pontok:
•

a kézikönyv nyelvhasználata, mely
segít a szakképzési szakzsargon és a
pedagógiai elméletek üzleti nyelvre való
»lefordításában«,

•

a cégek és szervezetek klasszikus HR
folyamatai

•

olyan megközelítések, ahol az ECVET és az
átláthatósági eszközök általában segítséget
jelenthetnek.
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