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A Zepter Ungran Kft. által nyújtott felnőttképzést kiegészítő tevékenységek: 

 az Előzetes tudásmérés, valamint 
 az Elhelyezkedési tanácsadás. 

 

Előzetes tudásmérés 

 A szolgáltatás célja: 
A szolgáltatás igénybevételével lehetőség nyílik arra, hogy valamennyi, a képzésre 
jelentkező felnőtt lehetőség szerint a már meglévő tudására, kompetenciáira 
alapozottan, egyéni képességeinek és készségeinek megfelelően sajátíthassa el a 
későbbi eredményes vizsgához és a sikeres szakmai tevékenységhez szükséges 
ismereteket, készségeket. Az előzetes tudásszint beszámítása lehetőséget biztosít arra, 
hogy a jelentkező a képzés egy része alól esetlegesen mentességet szerezzen, ezáltal 
kevesebb óraszámban vegyen részt a képzési folyamatban. Beszámítás esetén a képzés 
időtartama és ütemezése mellett módosulhat annak díjazása is. 
 

 A szolgáltatás igénybevételének, lebonyolításának módja: 
A Zepter Ungarn Kft. ügyfélszolgálatán (egy erre alkalmas helységben) szóban 
és/vagy írásban mérjük fel a résztvevők tudását. A lebonyolítás az oktató jelenlétében 
és ellenőrzése alatt történik, ő vezeti le az előzetes tudásmérés folyamatát. Szóbeli 
felmérés esetén az oktató beszélgetés, témakifejtés keretén belül felméri a jelentkező 
szakmai képességeit, és egy erre a célra szolgáló kompetencia-mérő lapon rögzíti a 
felmérés eredményeit, észrevételeit, megjegyzéseit. Írásbeli felmérés esetén a 
résztvevő egy olyan írásbeli feladatsort old meg, melyben a szakterülethez kapcsolódó 
legrelevánsabb kérdések szerepelnek. Az értékelés a szóban elhangzottak/leírtak 
alapján történik. Az eredmény minősítése kétféle lehet modulonként: megfelelt (60% 
és felette) vagy nem felelt meg (60% alatt). 
 

 Akiknek ajánljuk: 
Az előzetes tudásmérés szolgáltatásunk igénybevételét minden jelentkezőnek ajánljuk, 
hogy a számukra legoptimálisabb feltételek mellett kezdhessék meg a képzést. 
 

 A szolgáltatás igénybevételének díja: 
Előzetes tudásmérés szolgáltatásunk díjmentes. 
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Elhelyezkedési tanácsadás 

 A szolgáltatás célja: 
A szakmai vezető az adott képzés közvetlen befejezése előtt, illetve után szóbeli 
szakmai segítséget nyújt a résztvevőnek a megszerzendő/megszerzett képesítés 
munkaerőpiaci-hasznosításával kapcsolatban. Ezáltal az érdeklődő tájékoztatást kap 
arról, hogy szakmai tudását hol, mikor, milyen körülmények között, illetve milyen 
feltételek mellett tudja felhasználni. 
 

 A szolgáltatás igénybevételének módja: 
Az Intézmény ügyfélszolgálatán, telefonon, levélben vagy e-mailen. 
 

 Akiknek ajánljuk: 
A szolgáltatás igénybe vételét azoknak ajánljuk, akik bizonytalanok a szakterülettel 
kapcsolatos elhelyezkedési lehetőségeket tekintve, vagy valamilyen okból kifolyólag 
nem rendelkeznek elegendő információval, esetleg önismerettel ahhoz, hogy kijelöljék 
saját maguk számára azt a foglalkozási irányt, mely a legoptimálisabb lenne, melyben 
hosszú távon szeretnének működni. 
 

 A szolgáltatás igénybevételének díja: 
Elhelyezkedési tanácsadás szolgáltatásunk díjmentes. 

 


