FELHÍVÁS

Ezúton szeretnénk örömmel tájékoztatni, hogy a nagy
érdeklődésre tekintettel a Kodolányi János Főiskola, az Európai
Protokoll- és Asszisztens Képző Központ
együttműködésével Sportprotokoll és nemzetközi sportrendezvények szakembere szakirányú továbbképzéseit 2018.
márciusában keresztfélévben, illetve 2018 szeptemberében is
elindítja.
A képzés levelező rendszerű, időtartama két félév, az oktatás szombati
napokon, napi 9 tanórában, exkluzív szakmai helyszín-látogatásokkal, valós
idejű online követéssel távoktatás formájában is, kedvező tandíjjal (168.000
Ft / félév) összesen 90 tanóra / félév keretében.
A 2018. január 15-ig jelentkezőknek 10% tandíjkedvezmény biztosított!
A sportprotokoll fókuszú képzés célja, olyan sportszakemberek képzése, akik
a legfontosabb hazai és nemzetközi sportpolitikai, gazdasági, sportjogi ismereteik
birtokában a klasszikus protokoll előírásait ismerve képesek feladatkörükben
elősegíteni intézményük, szakági sportszövetségük nemzetközi sportkapcsolatait
mind az állami és a versenyszférában, így jól képzett, gyakorlati tudás birtokában
álló szakmai utánpótlást jelentenek a sportszervezés világában. E
szakemberekre növekvő kereslet lesz, mivel a Kormánynak a sportpolitikai és a
beutazási turizmust ösztönző tervei közt a rangos nemzetközi sportesemények
hazánkba hozása prioritást élvez.
A képzés sikeres abszolválása esetén gyakorlati lehetőséget
biztosítunk hallgatóink számára többek között a Külgazdasági és
Külügyminisztériumban, valamint a Nemzetgazdasági Minisztérium
Protokoll Főosztályán.

RÉSZLETEK
A részvétel feltétele: A képzésben
bármely képzési területen szerzett
alapfokozattal (BA, BSC), mester
fokozattal (MA) valamint főiskolai
/egyetemi végzettséggel

OKTATÓINK TÖBBEK
KÖZÖTT





B. Lawani Alex,
Balogh László,
Bokor Balázs,
prof.dr. habil. Borbély

rendelkezők vehetnek részt
A képzés helyszíne: Budapest
A képzés ára: 168.000,- Ft/félév

Jelentkezési határidő:
2018 márciusában induló
képzésre: 2017. január 31.

Attila (MBA)
 Deregán Gábor,
 dr. Elbert Gábor (PhD),
 Fekete Gábor,
 Felföldy Csilla,
 Horváth Attila,
 dr. Jánszky Ágnes,
 Karger Kocsis László,
 Brainel Mehandi,
 Nagy József,
 Prof. dr. Nanovfszky
György,
 S. Nádas Ágnes,
 Prof. Dr. Suha György
(PhD, habil.),
 Sz. Hossó Nikoletta,
 Dr. Zachar Péter Krisztián
(PhD).
Weboldal:
https://europrotokoll.hu/oktatoink/

Online jelentkezés, további információk az alábbi linken:
Sportprotokoll és nemzetközi sportrendezvények szakembere

https://www.kodolanyi.hu/tovabbkepzes/szakiranyu-tovabbkepzes/nemzetkozimenedzsment/sportprotokoll_es_nemzetkozi_sportrendezvenyek_szakembere
További kérdéseit, érdeklődését örömmel fogadjuk az alábbi
elérhetőségeken:
tel.: +36 (22) 543-451, +36 (22) 543-475
fax: +36 (22) 543-391
e-mail: felnottkepzes@kodolanyi.hu
Üdvözlettel:
Dr. Hoffmann Orsolya PhD
főiskolai tanár
felnőttképzési- és nemzetközi rektorhelyettes
Kodolányi János Főiskola

