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Ezt a projektet az Európai Bizottság támogatásával finanszírozták. 

Az, hogy az Európai Bizottság támogatta ennek a kiadványnak a 
létrejöttét nem jelenti, hogy jóváhagyja annak tartalmát is, amely a 

szerzők véleményét tükrözi; az Európai Bizottság az itt található 
információk semmilyen nemű felhasználásáért nem tehető felelőssé. 
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BELÉPÉSI SZINT FELMÉRÉSE 

 

A kidolgozandó képzés a jelöltek két csoportját célozza meg: 

 tudományos intézmények tagjait, 

 Vállalkozó/üzleti környezet tagjait. 

Az 1. modulban azt várjuk el a partnerintézményektől, hogy határozzák a képzéshez való 

csatlakozáshoz szükséges tudás és kompetencia belépési szintjét. Az alapokat a 

zárókövetelményekkel arányosan kell meghatározni és egyszerre kell kidolgozni a 2. 

illetve a 3. modullal, figyelembe véve az utóbbiak hosszát és tartalmát. 

Ennek a felmérési eszköznek a célja az, hogy értékelje azoknak a jelölteknek a belépési 

tudás- és kompetenciaszintjét, akik részt szeretnének venni a programban.  

A felvételi szakaszban a jelöltek megkapják a képzéssel kapcsolatos információkat illetve 

a jelöltekkel szemben támasztott elvárásokat is. A felvételi közleményben 

meghatározásra kerül a felvételi eljárás is. A jelöltnek önéletrajzot kell beadnia és ki kell 

töltenie a jelentkezési űrlapot. Az ez alapján előzetesen kiválasztott jelöltek ezt követően 

személyes/videointerjún vesznek részt. 
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A belépési szint felmérésének eljárása 

 

1. Az önéletrajzok áttekintése 

 

A képzésben részt vevőket az önéletrajzukban szereplő információk alapján 

előválogatják. Az önéletrajzok áttekintéséhez szükséges értékelési eszköz meghatározza 

a felvételi kritériumokat (többnyire formai követelmények, mint például iskolai végzettség 

és szakmai tapasztalat). 

Az önéletrajzok áttekintési szakaszában mért kritériumok a következőek: 

A. Minimum követelmények 

1. Üzleti BA végzettség és egyéves üzleti tapasztalat 

vagy 

2. BA végzettség más területen és 3–5 éves üzleti tapasztalat 

B. További kritériumok a jelöltek rangsorolásához (minden jelölt 1–5 pont között kap 

minden egyes kritériumra. Az önéletrajz végső pontszámát a pontok összege adja 

meg. 

1. Tanácsadói tapasztalat tanácsadóként ......... év (pénzügy, könyvelés, gyártás, jog, 

ellátási lánc, emberi erőforrások stb.) területén 

2. Tapasztalat KKV terén 

o tulajdonosként ........ év 

o üzletrész tulajdonosként ........ év 

o tapasztalat a családi vállalkozáson belül. Adjon meg további részleteket 

tapasztalatával kapcsolatban............................ ................................................ 

3. Részvétel olyan formális és informális képzéseken/tanfolyamokon/fejlesztési 

programokban, amelyek a tanácsadáshoz/mentoráláshoz/vezetéshez 

kapcsolódnak 
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2. Jelentkezési űrlap 

 

A jelentkezési űrlap célja, hogy információt gyűjtsünk a résztvevők ismeretiről üzleti 

kérdésekre vonatkozóan.  Ez a szakasz célozza biztosítani a mentor számára 

elengedhetetlen személyes készségek és a szakmai készségek (ön)felmérését.  

 

A. Válaszoljon a következő kérdésekre: 

1. Miért akar részt venni a mentorálási programban? 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Mi a mentor szerepe a mentorálási folyamatban? 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Mire számít, mi a szerepe a gyakornoknak ebben a mentorálási programban? 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 



ERASMUS+ KA2 Strategic Partnership 

2015-1-HUO1-KA202-013535 

TRaining for Unique Skills and Techniques for Mentoring 

 

 
 

 
Ezt a projektet az Európai Bizottság támogatásával finanszírozták. 

Az, hogy az Európai Bizottság támogatta ennek a kiadványnak a 
létrejöttét nem jelenti, hogy jóváhagyja annak tartalmát is, amely a 

szerzők véleményét tükrözi; az Európai Bizottság az itt található 
információk semmilyen nemű felhasználásáért nem tehető felelőssé. 

4 

B. Adjon meg további adatokat a következő területeken szerzett tapasztalataira 

vonatkozóan: 

 

 

Az üzleti környezet 

elemzése 
……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Üzleti stratégia 
……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Pénzügyi vezetés 
……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Befektetések 
……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Emberi erőforrások 

kezelése 
……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Marketing 
……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Logisztika 
……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Értéklánc 
……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Innovációs 

tevékenységek 
……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 
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3. Interjú 

 

Az értékelés utolsó szakaszának alapja a személyes interjú (ami vagy szemtől szembe, 

vagy videointerjú formájában zajlik, vagy telefonon). 

Az interjú célja, hogy ellenőrizhessük a jelölt motivációját és hozzáállását. 

Az interjú az interjúztató egy rövid bemutatkozó prezentációjával kezdődik, majd 

elmondják a telefonos/online beszélgetés célját. 

1. Mutassa be magát röviden és beszéljen a szakmai tapasztalatairól. 

2. Miért akar részt venni a mentorálási programban? Hogyan válik az Ön javára ez a 

mentorálási program? 

3. Melyek azok a főbb erősségei, amelyek lehetővé teszik, hogy jó mentorrá 

válhasson? 

4. Mire számít, melyek azok a főbb kihívások, amelyekkel mentorként szembe kell 

néznie? 

5. Hogyan viszonyul ez a mentorálási program a jövőbeli szakmai-/karrierterveihez? 

6. HSegíthet az üzleti tapasztalata abban, hogy hitelessé váljon a mentorált 

szemében? 

7. Gondoljon egy olyan helyzetre, amikor a csapata egy tagja nem az elvárásoknak 

megfelelően teljesített. Mit tett Ön? 
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