BUDAPESTI VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS HUMÁN SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
Budapest Center of Catering and Human Training
OM azonosító 203078

Tájékoztató
Kis- és Középvállalkozások ügyvezetője II.
A szakképesítés-ráépülés alapadatai:
A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 345 01
Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Kis- és középvállalkozások ügyvezetője II.
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 1 év

A szakképzésbe történő belépés feltételei:
Érettségi vagy szakközépiskolai érettségi végzettség és bármilyen legalább OKJ 5-ös szintű szakképesítés/szakmai
végzettség (ide értve a régi szakközépiskolákban az érettségi bizonyítvánnyal tanúsított szakmai végzettséget,
vagy felsőfokú végzettséget is), és B1 szintű nyelvtudás az oktatott nyelvből.
A képzés megkezdése előtt a képzésre jelentkező nyelvi szintfelmérő teszten vesz részt.

Jelentkezési időszak: 2018. augusztus 13 – augusztus 31.
A kitöltött jelentkezési lapot kérjük, küldje a
devenyi.csilla@vhszc.hu címre. Jelentkezéséről visszaigazolást
küldünk.
Helyszínek:
BVHSZC Dobos C. József Szakképző Iskolája ANGOL, NÉMET
1134 Budapest, Huba utca 7. tel: 320-9804

BVHSZC Gundel Károly Szakképző Iskolája ANGOL
1097 Budapest, Ecseri út 7. tel: 280-6820

Székhely: 1068 Budapest Rippl-Rónai utca 22-26.
Telefon: +36 1 585 8150
Web: www.bvhszc.hu; E-mail: titkarsag@vhszc.hu
Adószám: 15831897-2-42

Beiratkozás: a visszaigazolt jelentkezés alapján előre láthatóan a 2018. szeptember 3-i
héten a kiválasztott helyszínen történik. A konkrét időpontról emailben kap értesítést.
Kérjük, hogy személyes okmányait, valamint a korábban megszerzett bizonyítványait a beiratkozáskor hozza
magával.

Tanulói jogviszony:
Beiratkozáskor tanulói jogviszony jön létre, az oktatásban résztvevők jogosultak
diákigazolványra.
A képzés óraterve:
Tanítási hetek száma: 31 hét
Heti tanítási napok száma: 3 nap (általában 17:00-tól)
Heti óraszám: 18 óra
Tantárgyak éves óraszáma:
Szakmai elméleti tantárgyak
Idegen nyelv
Vezetői ismeretek
Szakmai gyakorlati tantárgyak

310 óra
31 óra

Informatikai alapismeretek
Irodai programcsomag használata
Internetes kommunikáció

31 óra
77,5 óra
93 óra

Mentesítések:
A tanév elején lehetőség van korábbi tanulmányok beszámítására. Az erre vonatkozó kérelmet
írásban kell benyújtani az iskola titkárságán, az intézményvezetőnek címezve. A kérelem
elfogadásáról az intézményvezető dönt, amely döntéséről határozatban értesíti a tanulót.
Amennyiben a tanuló a komplex szakmai vizsgára jelentkezik, a komplex szakmai vizsga
részeinek teljesítése alól nem adható a Szakmai és vizsgakövetelmény alapján mentesítés,
így a szakmai vizsga valamennyi vizsgatevékenységét teljesítenie kell.
A szakmai vizsga ingyenes.
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