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1. BEVEZETÉS
Jelen képzési útmutató az EQF Code elnevezésű Leonardo projekt keretében
lebonyolított széleskörű kutatás eredményeire épül. A projektet több európai ország
multimédia szektorában tapasztalható fokozódó szaktudás hiány motiválta, ami
kiemelten érinti az e-Tartalom fejlesztés területét. E szaktudás hiány áthidalható
más európai tagállamok szakértőinek alkalmazásával. Azonban ezt hátráltatja
ezen szakmák minősítésének európai szinten történő áttekinthetőségének
és összehasonlíthatóságának hiánya, mivel Európa-szerte a szakmai képzési
rendszereknek igen nagy változatossága található
Ezért az EQF Code kezdeményezés egyik fő célkitűzése az volt, hogy az e-Tartalom
fejlesztési képesítések terén nagyobb fokú átláthatóságot és összehasonlíthatóságot
teremtsen európai szinten. E cél érdekében a konzorciumnak foglalkoznia kellett
az informatika-specifikus e-kompetencia keretrendszerrel és az Európai Képesítési
Keretrendszerrel (ld. a 3. fejezetet).
Az EQF Code projekt egyik legfontosabb eredményeként a jelen képzési útmutatónak
az a célja, hogy útmutatást biztosítson az európai képzési intézeteknek és az összes,
a tantervek megfogalmazásában érintett személynek arra vonatkozóan, hogy mely
tudásokra, jártasságokra és kompetenciákra van szükség az ezen munkakörökben
történő kiváló teljesítményhez nem csak nemzeti, de európai szinten is. Az
útmutató a pillanatnyilag, az e-tartalom fejlesztés terén létező képesítések helyszíni
kutatására, valamint ezen képesítéseknek hét európai ország tényleges munkapiaci
igényeihez történő végső viszonyítására épül (ld. a 4. fejezetet).
Reprezentatív útmutatások összeállítása érdekében szorosan együttműködtünk
mind a képzéssel foglalkozó intézetekkel, mind a politikai döntéshozókkal és
a szakértőkkel az e-tartalom fejlesztése terén annak érdekében, hogy értelmes
konszenzust hozzunk létre ennek a területnek a képzési igényeivel kapcsolatosan
európai szinten. E munka eredményeképpen a jelen dokumentum leírja az öt
tartalomfejlesztő szakma európai szinten érvényes tudás, jártassági és kompetencia
követelményeit. Az érintett öt szakma a web tartalom fejlesztő, a web tartalom
menedzser, a 3D/2D animátor, a webmester és a web dizájner.
Továbbá tartalmazza a tanulási célkitűzések és tartalom definícióit, mely definíciók
a munkafolyamat orientált tanulási egységek definiálásának és kidolgozásának
alapjaként szolgálhatnak. (lásd az 5. fejezetet).
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2. HOGYAN HASZNÁLJA EZT A DOKUMENTUMOT
Jelen dokumentum célja, hogy képző intézmények vagy személyzet-fejlesztési
szakértők számára elősegítse a jelenleg létező tantervek és képzési kínálatok
összevetését az öt fentiekben említett szakma: web tartalom fejlesztő, web
tartalom menedzser, 3D/2D animátor, webmester és web dizájner esetében a
biztosított javaslatokkal, és szükség esetén továbbfejleszthetők és javíthatók.
Továbbá, jelen dokumentumot felhasználhatják támogató eszközként a képzők és a
képzési intézetek arra a célra, hogy új, Európa orientált képzést tervezzenek meg a
fentiekben említett öt tartalomfejlesztési szakmára vonatkozóan.
Képzési és személyzet-fejlesztési szakértők számára jelen útmutató szokatlannak
tűnhet, mivel a képzéseket kimenet-orientált nézőpontból szemléli, nem pedig
a sokkal általánosabban elterjedt bemenet-orientált nézőpontból. Emiatt a
dokumentum nem ismertet tanulási tartalmakat, amelyeket specifikus képzési
modulokban kellene megvalósítani. Valójában a javasolt oktatási egységek a képzési
kimenetet írják le és ezáltal az elérendő képzési célokat az adott szakma specifikus
aktivitási területein. Ez azt jelenti, hogy egy ideális képzésnél ezen szakmák körében
módszeresen elő kell segítsék az ismertetett tudás, képességek és kompetenciák
kifejlesztését. Továbbá magában kell foglaljon a tanuló által elért tanulási kimenetek
kiértékelésére és ellenőrzésére vonatkozó módszereket és eljárásokat azért, hogy a
különféle tartalomfejlesztési szakmákban történő képzések európai vonatkozásban
is elismert képesítéshez vezessenek.

3. Az e-CF, Az EQF és Az ECVET
Az informatikai szektor területén az összes európai országban eltérő oktatási és
képzési rendszerek találhatók. Az Európai Unión (EU) belüli szabad mozgásnak
megfelelően a képesítések összehasonlíthatósága és áttekinthetősége az egyik
legfontosabb kérdés. Az e-Kompetencia Keretrendszert /e-Competence Framework/
és az Európai Képesítési Keretrendszert /European Qualification Framework/ az
Európai Bizottság munkacsoportjai, illetve a CEN-ISSS munkacsoportja dolgozta
ki annak érdekében, hogy megvalósuljon a képesítések európai szintű jobb
összehasonlíthatósága és áttekinthetősége. A képesítések jobb áttekinthetősége
és összehasonlíthatósága el fog vezetni a más tagállamokban szerzett teljes, illetve
részleges képesítések elismerésének javulásához. Ezt a folyamatot meg fogja
könnyíteni az ECVET, a szakmai oktatás és képzés európai kredit átviteli rendszere.
A jelen kézikönyv útmutatásai hivatkoznak mindkét keretrendszerre, mind az e-CFre, mind az EQF-re. Továbbá javaslatokat tartalmaz arra vonatkozóan, hogy hogyan
lehet az ECVET kredit pontokat allokálni az általános vonatkozó részképesítésekhez.

3.1 Az EURÓPAI E-KOMPETENCIA KERETRENDSZER /The
European e-Competence Framework - e-CF/1
Az e-CF egy referencia keretrendszer az Európai Információs és Kommunikációs
Technológiai (IKT) kompetenciákhoz / szakmákhoz. E keretrendszert nagyszámú,
európai IKT és emberi erőforrás (HR) szakértő dolgozta ki IKT Jártasságokkal
foglalkozó CEN/ISSS műhely ülések során. A keretrendszer az IKT felhasználói és
beszállítói vállalatokkal, IKT foglalkozást űző személyekkel, igazgatókkal és HR
részlegekkel, állami szektorbeli, és oktatási és szociális partnerekkel foglalkozik
Európa szerte.
Az Európai e-Kompetencia Keretrendszer az alábbiakhoz szükséges kompetenciákra
összpontosít
–– IKT projektek és folyamatok kidolgozása, működtetése és menedzselése
–– az IKT kiaknázása és használata
–– döntéshozatal, stratégia-kidolgozás, és
–– az új szcenáriók előrejelzése.
Az e-CF-nek támogatnia kell az összes nemzetet, függetlenül a különböző országokban
fennálló helyzettől. Azoknak a nemzeteknek, amelyek nem rendelkeznek létező IKT
kompetencia modellel, képesnek kell lenniük arra, hogy megvalósítsanak egy ilyen
rendszert az e-CF támogatásával, míg azokat az országokat, amelyek rendelkeznek
egy létező modellel, az e-CF támogatja annak közös európai értelmezésében.
Az e-CF négydimenziós. E dimenziók tükrözik az üzleti tevékenység és HR tervezési
követelmények különböző szintjeit, a munkakör/munka jártassági útmutatások
mellett.
–– 1. dimenzió – az IKT üzleti folyamatokból levezetett 5 e-Kompetencia
területből áll. E területek tükrözik fő alfolyamatait, egy nagyon általános
1

Forrás: Felhasználói útmutatások az Európai e-Kompetencia Keretrendszer alkalmazásához;
www.ecompetences.eu
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––

––

––

szemszögből. TERVEZÉS – FELÉPÍTÉS – MŰKÖDTETÉS – AKTIVÁLÁS –
MENEDZSELÉS /PLAN – BUILD – RUN – ENABLE – MANAGE/
2. dimenzió – minden egyes területen a referencia e-Kompetenciáknak
egy halmazát mutatja be, minden egyes kompetenciának egy általános
leírásával egyetemben. E 32 kompetencia a keretrendszer európai általános
referencia definícióit adja meg.
3. dimenzió – tükrözi minden egyes e-Kompetencia jártasság szintjeit
és európai referencia szint specifikációként szolgál az e-1 és e-5 közti
e-Kompetencia szinteket illetően.
4. dimenzió – azt a tudást és azokat a jártasságokat tartalmazza, amelyek
az e-Kompetenciákkal kapcsolatosak, és amelyek ösztönzés céljából
opcionális keretrendszer komponensekként szerepelnek. A jelen kézikönyv
öt európai szakértői profiljának esetében a 4. Dimenzió csak a CompTrain
kompetenciákat tartalmazza.

További információ a következő oldalon található www.ecompetences.eu.

3.2 Az európai képesítési KERETRENDSZER /European
Qualifications Framework - EQF/2
Az EQF egy olyan referencia keretrendszer, amelyhez nemzeti képesítési
keretrendszerek és képesítések kapcsolhatók. Egy fordító eszközként működik annak
érdekében, hogy a különböző képesítéseket értelmezhetőbbé és érthetőbbé tegye
Európa szerte. Legkésőbb 2012-re az összes országnak össze kellene kapcsolnia
saját egyedi képesítési bizonyítványait a megfelelő EQF szinttel.
Az EQF két fő célja az alábbi:
–– elősegíteni az állampolgárok országok közti mobilitását és
–– megkönnyíteni életen át tartó tanulásukat.
Az EQF nyolc referencia szinttel rendelkezik, melyek az alapképesítésektől (1.
szint: például iskola elvégzése után kapott bizonyítványok) a magasabb szintű
képesítésekig (8. szint: például doktorátusok) terjednek. Az egész életen át tartó
tanulást illetően lefedi az általános, szakmai és akadémiai oktatás és képzés terén
szerezhető képesítések összes szintjét.
Mivel könnyebb összehasonlítani a tanulási eredményeket, mint az inputokat
(például a tanulás időtartamát), a nyolc szint a tanulási eredmények alapján van
leírva. Egy tanulási eredmény definíció szerint egy nyilatkozat arról, hogy mit tud,
ért és képes a tanuló végrehajtani egy tanulási folyamat befejeztét követően. A
tanulási eredmények fel vannak osztva tudásra, jártasságra és kompetenciákra.

2
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Forrás: Az Európai Képesítések Keretrendszere az Életen át tartó Tanuláshoz (EQF);
http://ec.europa.eu/education
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3.3 Az E-kompetencia szintek és az EQF szintek közti
összefüggések3
Az e-Kompetencia Keretrendszer (e-CF) összekapcsolható az Európai Képesítések
Keretrendszer (EQF) kategóriáival referencia célokból. A szint deszkriptorok mások
az EQF és az e-CF esetében, mivel az e-CF az iparral foglalkozik és a munkahelyen
szükséges IKT szakmai kompetenciákra vonatkozó deszkriptorokat használ, azaz
egy munkahely kompetencia megközelítést alkalmaz. A másik oldalról viszont az
EQF képesítések szempontjából közelíti meg a kérdést.
Azonban létezik egy közös megközelítés a két keretrendszer összekapcsolásához:
Míg az iparral foglalkozó e-CF csak 5 szintből áll, miközben a képesítésekre épülő
EQF 8 szintet képvisel, e szintek az alábbiak szerint kapcsolta össze egy szakértői
munkacsoport:

*

e-Kompetencia Szint

EQF Szint*

5

8

4

7

3

6

2

4 és 5

1

3

Az EQF 1. és 2. szintje nem lényeges ebben a kontextusban.

3.4 HOGYAN ALKALMAZZUK AZ ECVET rendszert a
tartalomfejlesztési szakmák esetében
Az Európai Parlament által az utóbbi időkben jóváhagyott ECVET ajánlásoknak az
a célja, hogy elősegítse a nemzetek közti mobilitást, az induló, illetve folytatott
szakmai képzések részeként európai szinten azáltal, hogy megkönnyíti a más
európai országokban elért tanulási eredmények elismerését. Európában a szakmai
oktatási rendszerek nagy változatossága - például a munka közben és a munkán
kívül történő képzés, a formális és az informális képesítések, és a szakmai képzések
eltérő időtartama – nehézzé tette a más tagállamokban szerzett képesítések
elismerését.
Azonban az ECVET által most javasol megközelítéshez nincs szükség a képesítési,
illetve a VET rendszerek harmonizálására. Ehelyett inkább azt hangsúlyozza, hogy
a tanulási eredmények függetlenek attól a képzési formától, illetve rendszertől,
amelyben ezeket a tanulási eredményeket elérték. Az eredményt tekinti fontosnak,
és azt méri fel és azt látja el ECVET kredit pontokkal, melyeket a rendeltetési ország
el fog ismerni. Annak érdekében, hogy eligazítást kapjunk az adott képzéshez
allokálható ECVET kredit pontok teljes mennyiségéről, az ECVET ajánlások azt
javasolják, hogy egy év teljes idejű szakmai képzésnek 60 ECVET pontnak kellene
megfelelnie.

3

Forrás: Felhasználói útmutatók az Európai e-Kompetencia Keretrendszer alkalmazásához;
www.ecompetences.eu
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Általában az ECVET ajánlások alkalmazása viszonylag könnyen alkalmazható a már
hivatalosan bevezetett, szabályozott és leírt képesítésekre vonatkozóan. Azonban a
tartalomfejlesztési szakmák esetében a helyzet más. A tartalomfejlesztés területén
történő képzésekkel az a probléma, hogy még "fiatal" képesítések, amelyek
az internettel együtt fejlődtek ki és fejlődésük folytatása folyamatos. Ezért a
tartalomfejlesztési szakmák képzése javarészt nincs szabványosítva, illetve nem
formális. Továbbá, ezen szakma képzések időtartama és tartalma már egy adott
európai országon belül is eltérő, nem beszélve a különböző európai országok közti
eltérésekről.
A jelen dokumentum 4. fejezetében szereplő képzési ajánlások és azon konszolidált
szakértői profilok, melyek ezen ajánlások alapját képezik, egy első próbálkozást
képeznek az ezen munkakörök azon alapvető kompetenciáinak és kulcsfontosságú
tanulási eredményeinek leírására, melyek Európa szerte érvényesek. Azonban,
mivel szigorúan eredmény orientáltak, csak javaslatokat adnak az elérendő tanulási
eredményekre vonatkozóan, de nem tartalmaznak ajánlásokat a szakmai képzés
ideális időtartamára, formájára és tartalmára vonatkozóan. Ezért jelenleg nem lehet
abszolút ECVET kredit pontokat a képesítésekhez allokálni a tartalomfejlesztési
szektorban.
Azonban az ECVET alapelvek ezen képesítési profilokhoz történő alkalmazásának
előkészítő munkálatainak keretében kidolgoztak egy megközelítést, mely szerint
súlyozzák a képesítés összes tanulási egységét a képesítés egészéhez viszonyítva.
Továbbá javasolt egy olyan számítási módszer alkalmazása, mely támogatja az elért
tanulási eredmények ECVET pontok formájában történő mennyiségi meghatározását:
A megközelítés arra a feltételezésre épül, hogy a tartalomfejlesztés területén egy
olyan teljes képesítés, amely az összes, az ezen irányelvekben megadott tanulási
eredményt lefedi, 100 %-kal egyenlő. Ennek alapján súlyozták a képesítés minden
egyes tanulási egységét a vonatkozó teljes képesítéshez képest (például az 1.
tanulási egység: 12 %, a 2. tanulási egység: 5 % stb.). Az alábbiakban az ECVET
pontokra történő lehetséges konverziót mutatjuk be egy konkrét használati esetben:
Példa: Németországban egy Web dizájner teljes képesítéséhez 1 évre van szükség,
míg Magyarországon ehhez 1 ½ év szükséges. Ez azt jelenti, hogy Németországban
a Web dizájner teljes képesítése 60 ECVET kredit pontnak felel meg, Magyarországon
pedig 90 ECVET kredit pont az értéke. Ha például a "Tervezés és Fejlesztés" tanulási
egység súlya 15 % a teljes képesítéshez viszonyítva, akkor Németországban 9 ECVET
kredit pontra van szükség e tanulási egység teljes elvégzéséhez (számítási képlet =
60 ECVET pont 15 %-a). Amennyiben egy német Web dizájner képzéséből 2 hónapot
Magyarországon tölt a "Tervezés és Fejlesztés" tanulási egységgel kapcsolatosan,
akkor az e területen szerzet kéthónapos munkatapasztalat 10 ECVET kredit ponttal
lenne egyenlő Magyarországon (számítási képlet = 2 hónap / 18 hónap * 90 ECVET
pont).
Ez azt jelenti a német Web dizájner számára, hogy magyarországi tartózkodása alatt
a "Tervezés és Fejlesztés" tanulási egység terén 10 ECVET kredit pontot tud elérni.
Mivel csak 9 ECVET pontra van szüksége Németországban ahhoz, hogy az egységet
teljesen elvégezze, nem kell megismételnie a tanulási egységet Németországban
ismét.
A 4. fejezetben ismertetett képzési ajánlások szerint az egyes tanulási egységek
relatív súlya a teljes képesítéshez viszonyítva össze lett adva minden egyes tanulási
egység fejléce alatt, annak érdekében, hogy a tartalomfejlesztési szakmák, a
szakmai oktatási és képzési rendszerek vonatkozásában lefektessük az ECVET
jövőbeli kivitelezésének alapjait.

12

Irányelvek eTartalom Fejlesztési Szakmák területén történő képzések kidolgozásához

4. PIACI IGÉNYEK
Ma, a munkakörök harmonizált leírásainak és ennek következtében a képesítések
leírásainak, valamint a szükséges jártasságok és kompetenciák világos
meghatározásának hiánya miatt csökkennek annak piaci esélyei, hogy a szakértők
megfelelő munkahelyeket találjanak, és hogy a vállalatok megfelelő személyzetre
tegyenek szert.
Ezért ezen képzési útmutatások arra próbálnak összpontosítani, hogy a tényleges
piaci igényeket megfeleltessék a létező képzési kínálatoknak.
A Multimédia Munkahelyek Nemzetközi Obszervatóriumának /International
Observatory for Multimedia Jobs/ www.multimedia-observatory.org folyamatban
levő felmérése a szükséges jártasságok és kompetenciák terén informális alapul
szolgálhat az európai multimédia munkakörök európai piaci igényeit illetően.
Ez az Európát lefedő felmérés, mely 2005-ben a Leonardo Da Vinci Program által
társfinanszírozott "Comp Train" projekt keretében jött létre, megkönnyítette a
piaci igények elemzését a multimédia szektor KKV-inek, képzési intézeteinek és
szakembereinek címzett kérdőívek segítségével.
A piacorientált európai szakértői profilok kialakításakor figyelembe lett véve az
elmúlt 24 hónapban a multimédia szektor terén hozzávetőleg 500 KKV-től érkező
visszacsatolás.
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5. KÉPZÉSI MODULOKRA VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK
2008-2010 között az Európa által finanszírozott "EQF Code" elnevezésű
Leonardo da Vinci Projekt alatt a részt vevő európai országokban – nevezetesen
Ausztriában, Franciaországban, Németországban, Magyarországon, Szlovéniában,
Spanyolországban és Svájcban - végzett széleskörű terep kutatás során 5 szakma
lett beazonosítva az e-tartalomfejlesztés területének "alap" szakmáiként, melyek
túlsúlyban vannak az összes résztvevő országban. E szakmák a következők: Web
Tartalom Menedzser, Web Tartalom Fejlesztő, Web dizájner, 2D/3D Animátor és
a Webmester. E kutatás alapján Európai Szakértő Profilok /European Specialist
Profiles – EUSP/ létrehozására került sor, mely profilok olyan általános profilok,
amelyek az 5 tanulás tárgyát képző szakma terén a képesítések konszenzusát
képviselik európai szinten. A profilok azokat az alapvető tudásokat, jártasságokat
és kompetenciákat képviselik, amelyeket oktatni kellene, és amelyekre szükség van
az összes, a projektben résztvevő országban.4
A fenti szakmák kutatása során az alábbi közös értelmezést fogadtuk el e szakmákkal
kapcsolatosan: A Web Tartalom Menedzser a szélesebb körű üzleti kilátások és a
webfejlesztő csapat többi része közti kapcsolatot menedzseli, összegyűjti az ügyfél
követelményeket és továbbítja azokat a munkacsoportján belüli azon szűkebb
kérdéskörre összpontosító szakértőkhöz, akik ténylegesen meg fogják tervezni,
el fogják készíteni, majd üzemeltetni fogják a weboldalt. A weboldalak tervezése
és készítése a következő szakemberek együttműködése keretében valósul meg:
Web dizájnerek (akik az oldal elrendezésére összpontosítanak), Web Tartalom/
Multimédia Fejlesztők (akik a weboldal szöveges és multimédia tartalmának
összegyűjtéséért, feltöltéséért és folyamatos frissítéséért felelősek), a Digitális
animátorok/2D-3D specialisták szükség szerinti bevonásával. A weboldal napi
alapon történő gördülékeny működtetését és adminisztrációját (beleértve a szerver
adminisztrációs, biztonsági és háttérmentési lépéseket, valamint a szükséges
upgradelési tevékenységet) a Webmester végzi.
Azonban hangsúlyozni kell, hogy a KKV-kben e szakmai funkciók lehet, hogy egy
munkaköri leírásban egyesítve vannak. Gyakran a Web dizájner, amint elkészítette
az elrendezést, web tartalom fejlesztő és webmester lesz. A Web Tartalom
Menedzser funkciót gyakran felvállalja a felső vezetés (az Ügyvezető, illetve a
marketing menedzser). Tehát egy bizonyos. Ezért egy bizonyos rugalmasságra van
szükség a képzési tantervben az olyan KKV-k igényeinek kielégítése érdekében,
amelyek nincsenek abban a helyzetben, hogy erősen szakosodott munkatársakat
alkalmazzanak minden egyes funkcióra.
A jelen, a képzési ajánlásokkal foglalkozó fejezet struktúrája az alábbi: Általánosan
leírjuk minden egyes képesítés esetében a vonatkozó szakma szerepkörét és
feladatait. Ezt jöveti a tanulási eredményeknek egy listája, azaz az a tudás, jártasság
és kompetencia, amellyel egy eTartalom Fejlesztő szakembernek rendelkeznie
kell konkrét szakmai területén. Azon munkafolyamatok szerint, amelyekben a
Tartalomfejlesztő szakemberek általában közreműködnek, javaslatokat közlünk
azokra a tanulási egységekre vonatkozóan, amelyeken keresztül e tudás,
jártasságok és kompetenciák kifejleszthetők. Általánosságban az eTartalom Fejlesztő
4
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szakemberek alapvető területei a TERVEZÉS /PLAN/, a FELÉPÍTÉS /BUILD/ és
MŰKÖDTETÉS /RUN/, míg az AKTIVÁLÁS /ENABLE/ és a MENEDZSELÉS /MANAGE/
olyan átfedő feladatok, amelyek az előzőekhez kötődnek és azokkal kapcsolatosak.
A TERVEZÉS és az AKTIVÁLÁS stratégiai területeket képvisel az olyan vállalatokon
belül, amelyek termékeket, szolgáltatásokat, akciókat és szabályzatokat fogalmaznak
meg, terveznek és hoznak létre. A másik oldalról viszont a FELÉPÍTÉS és a
MŰKÖDTETÉS olyan működési alfolyamatokat biztosítanak, melyekben a vállalatok
tevékenységeket végeznek és feladatokat hajtanak végre. Végül a MENEDZSELÉS
a vállalatok napi üzleti adminisztrációját és javítását képviseli.
Annak érdekében, hogy a különböző európai képesítési rendszerekben az elsajátított
tanulási eredmények jövőbeli elismerését megkönnyítsük, az összes tanulási
egységet súlyoztuk az egész képesítéshez viszonyított relatív jelentőségük alapján.
Minden egyes képzési profil záró fejezetében javaslatok szerepelnek a vonatkozó
képesítés besorolására és az adott képesítés e-CF-nek és EQF-nek történő
megfeleltetésére vonatkozóan.
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5.1 WEB DIZÁJNER
5.1.1 Munkakör leírása
A Web dizájner a weboldal általános dizájn alkotója. A dizájner munkakör alapvető
feladata az, hogy az információkat oly módon jelenítse meg, amely mind hozzáférhető,
mind könnyen megjegyezhető. Ezért a web dizájnernek főképpen grafikus dizájneri és
kreativitási kompetenciákra van szüksége. E feladat nem jár bonyolult programozási
és szoftverfejlesztési tevékenységekkel (például a Tartalom Kezelő Rendszer (CMS)
különböző elemeinek programozásával – ami a legmodernebb weboldalaknak
a gerincét képezi), mely tevékenységeket általában egy web programozó végzi
(ez egy olyan funkció, amelyet nem elemeztünk külön, mivel nagyon közel áll a
szoftverprogramozó funkcióhoz. Sok esetben a web dizájnerre bízható a weboldal
menedzselése és webmesterként is eljárhat (különösen a KKV-knál).

5.1.2 Kompetenciák
A web dizájnert azon munkafolyamatok szerint kell kiképezni, amelyekben részt vesz
munkája során. Az alábbiakban leírjuk azokat a kompetencia területeket / tanulási
eredményeket / tartalmakat, amelyeket oktatni kell minden egyes munkafázis
vonatkozásában.
1. TERVEZÉS
A tevékenység súlyozása (az ECVET-hez viszonyítva): 13%
a. Tanulási eredmények (A képzésnek mi a megkövetelt eredménye?)
Műszaki tudás, jártasságok és kompetenciák
–– Rendelkezik felhasználói jártassággal a multimédia szoftverek, alkalmazások,
hardverek kezelése terén
–– Rendelkezik jártassággal a multimédia alkalmazások, szoftverek, weboldalak,
stb. (tovább)fejlesztése terén
–– Tartalom modulokat készít
–– Tudja, hogy hogyan kell optimalizálni egy oldalt a keresőmotorok
követelményei szerint
–– Követelmény specifikációkat, műszaki specifikációkat és jelentéseket ír
(világosan, pontosan és részletesen)
Menedzselési tudás, jártasságok és kompetenciák
–– Ismeri az iparág/szektor műszaki trendjeit/általános üzleti kultúráját
–– A tevékenységi területre vonatkozó alapvető törvényeket ismeri
(szerződésekre vonatkozó törvény, szellemi tulajdonjogok)
–– Megvalósíthatósági tanulmányok (műszaki specifikációk) készítését irányítja
–– Használhatósági kutatási ismeretekkel rendelkezik
–– A választási lehetőségek relevanciáját elemzi
–– Megoldásokat dolgoz ki/talál és meghatározza relevanciájukat és
következményeiket
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Személyes és szociális tudás, jártasságok és kompetenciák
–– Kreatív és képzeleterővel rendelkezik
–– Vásárló orientált és képes a felhasználó helyzetébe képzelni magát és a
döntéseket ennek megfelelően adaptálni
–– El van kötelezve a vállalati stratégia, kultúra és célkitűzések mellett
b. Tanulási egységek (Melyek a javasolt képzési területek / tanulási
területek?)
A.1. Az Információs Rendszer /IS/ és az Üzleti Stratégia összhangba hozása (1%)
A Web dizájner tisztában van az információs rendszer modellel kapcsolatos hosszú
távú üzleti követelményekkel és inputtal tud szolgálni a felső vezetés felé az
Információs Rendszer modell fejlesztését illetően. Jelenteni tudja a felső vezetés felé
a vállalat stratégiai IKT politikájának megvalósításában rejlő következetlenségeket.
A.4. Specifikáció létrehozatala (2,5%)
A tartalom modul jelenlegi és célul kitűzött állapotának elemzése és meghatározása
terén a Web dizájner módszeresen jár el a költséghatékonyság és a tervezés döntési
sablonok becslése terén. Egy projekt naplót vezet és kiaknázza a szakértői tudást
a specifikáció kidolgozása során a projekt, illetve a tartalom modul szabványos
és összetett dokumentumainak (például struktúra tervek, időléptékek, mérföldkő
leírások) létrehozása és karbantartása érdekében.
A.5. Rendszerek architektúrája (2%)
A Web dizájner hozzájárul az IKT technológia kivitelezésének egy formális
megközelítéséhez, az üzleti követelményekkel összhangban. Ezért beazonosítja
a szükséges komponenseket, azokat a hardvereket, szoftvereket és technológiai
platformokat, amelyeket integrálni kell a termék jelenlegi és jövőbeli igényeinek
kielégítéséhez. Alaposan ismeri a több informatikai projektben bevezetendő IKT
technológiát, és gondoskodik arról, hogy az összes műszaki szempont esetében
figyelembe legyen véve az interoperabilitás, a skálázhatóság és a használhatóság.
A.6. Alkalmazás tervezés (6%)
A tartalom modul tervezési és specifikálási folyamata során a Web dizájner
megszervezi a modul, illetve alkalmazás dizájnjának általános tervezését az IKT
szabályzatnak és a felhasználói, illetve vásárlói igényeknek megfelelően. Megbecsüli
a fejlesztés, telepítés és karbantartás költségeit, és kiválasztja az alkalmazás
felépítéséhez alkalmazandó műszaki opciókat. Validálja a modellt reprezentatív
felhasználókkal együttműködve.
A.7. Technológia figyelése (1,5%)
A Web dizájner tisztában van a kompetencia területén bekövetkező technológiai
fejlődésekkel és képes arra, hogy azokat integrálja az alkalmazás, illetve tartalom
modul specifikációjába. Ezért többlet értékkel járul hozzá a munkához azáltal, hogy
lépéseket tesz a kifejlesztett tartalom modul, illetve alkalmazás hatékonyságának,
termelékenységének,
minőségének,
illetve
versenyképességének
javítása
érdekében.
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2. FELÉPÍTÉS
A tevékenység súlyozása (az ECVET-hez viszonyítva): 57%
a. Tanulási eredmények (A képzésnek mi a megkövetelt eredménye?)
Műszaki tudás, jártasságok és kompetenciák
–– A multimédia szoftverek, alkalmazások, hardverek, stb. sikeres kezelése
terén felhasználói jártassággal rendelkezik
–– Kép és grafika kezelő szoftvereket használ
–– Rendelkezik jártassággal a multimédia alkalmazások, szoftverek, weboldalak,
stb. (tovább) fejlesztése terén
–– Tartalomfejlesztés tervezési módszereket használ
–– Grafikai dokumentumokat, elrendezéseket és web dizájnokat hoz létre
–– Adatbázisokat fejleszt és menedzsel
–– Tudja, hogy hogyan kell optimalizálni egy oldalt a keresőmotorok
követelményei szerint
–– Tudja, hogy hogyan kell egy alkalmazás / weboldal különböző komponenseit
integrálni
–– Karbantart / aktualizál egy alkalmazást, egy oldalt, egy szoftvert, egy
számítógépet, egy hálózatot…
–– Tesztel / validál egy alkalmazást, egy szoftvert és jelentést tesz
–– Dokumentál egy szöveget, egy alkalmazást, egy szoftver funkcióit, egy
weboldalt
–– Tudja hogyan kell felhasználni a keresőmotorokat az interneten
Menedzselési tudás, jártasságok és kompetenciák
–– Tisztában van a média elméleti hátterével és fejlesztésével
–– Jól ismeri a marketing / online marketing alapelveit
–– Világosan és tömören megfogalmaz szövegeket, kellő figyelmet szentelve a
natív nyelv helyesírásának és nyelvtanának
–– Világosan és tömören megfogalmaz szövegeket, kellő figyelmet szentelve
az idegen nyelv helyesírásának és nyelvtanának
Személyes és szociális tudás, jártasságok és kompetenciák
–– Kreatív és képzeleterővel rendelkezik
–– Tisztában van a részletek és a pontosság jelentőségével
b. Tanulási egységek (Melyek a javasolt képzési területek / tanulási
területek?)
B.1. Tervezés és fejlesztés (38%)
A Web dizájner rendszeresen és kreatívan dolgozik azon, hogy szoftver modulokat és
különböző komponenseket kifejlesszen, megtervezzen, összeállítson /engineer/ és
integrálja egy nagyobb termékbe. Mindig figyelembe veszi az előírt specifikációkat.
Teszteli az egyes egységeket és a teljes rendszert annak biztosítása érdekében,
hogy az összes funkcionális és teljesítmény kritérium teljesüljön.
B.2. Rendszerek Integrációja (7%)
A Web dizájner következetesen beazonosítja a különböző szoftver és hardver
specifikációk kompatibilitását és telepíti azokat a létező, illetve a javasolt
rendszerre. Az integritás és az interoperabilitás biztosítása érdekében betartja a
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bevált folyamatokat és eljárásokat, és figyelembe veszi a létező és az új modulok
specifikációját, kapacitását és kompatibilitását. Dokumentálja a sikeres integrációt
és a telepítés alatti összes tevékenységet, és rögzíti az eltéréseket, valamint az
orvoslási tevékenységeket.
B.3. Tesztelés (4%)
Speciális tudással rendelkezik az informatikai rendszerekre, illetve vásárlói
használhatósági követelményekre vonatkozó komplex teszt programok szervezése
terén. E tesztek biztosítják, hogy az összes belső, külső, nemzeti és nemzetközi
szabványok betartásra kerüljenek, és hogy az új, illetve átdolgozott komponensek,
illetve rendszerek teljesítménye megfeleljen az elvárásoknak. A tesztek és
eredmények dokumentálása és jelentése révén fontos inputot biztosít az összes
olyan személy részére, mint például a tervezők, felhasználók, illetve karbantartók,
valamint a tanúsítási követelmények bizonyításához.
B.4. Megoldás bevezetés (7%)
Részt vesz a megoldás felépítésében és az ügyféllel történő kommunikációban.
Tevékenységi köre kiterjed a hardver, a szoftver és a hálózat konfigurálására
(azaz telepítésére, upgradelésére, üzembe helyezésére) a rendszer komponensek
interoperabilitásának biztosítása érdekében. Előre meghatározott általános
gyakorlatra vonatkozó szabványokat követ. Rendszer elemeket épít fel, illetve
bont le komplex környezetben. Beazonosítja a nem teljesítő komponenseket és
megállapítja az általános megoldáson belül a hiba alapvető okát. A felhasználó
teljesen működőképes megoldást kap tőle. Elvégzi a dokumentálást oly módon,
hogy rögzíti az összes jelentőséggel bíró információt, beleértve a berendezések
címeit, a konfigurációt és a teljesítmény adatokat. Támogatja a kevésbé tapasztalt
kollégákat, és tanácsot ad a munkafolyamatok és eljárások szoftver upgradekkel
történő összhangba hozásához. Azonban, ha szükséges, akkor igénybe vesz
szakértői erőforrásokat is (például harmadik fél hálózati szolgáltatókat).
B.5. Műszaki kiadványok fejlesztése (1%)
Elfogadja a műszaki szerzők inputját a különböző dokumentumok előállításának a
projekt, illetve az alkalmazás követelményeinek megfelelően történő megszervezése
érdekében. Elkészíti a megjelenítést oly módon, hogy kiválasztja a megfelelő
stílust és médiát, és hogy leírja a különböző funkciókat és jellemzőket. A Web
dizájner felelős a dokumentumkezelő rendszerért, valamint a létező dokumentáció
aktualizálásáért és validálásáért is.
3. MŰKÖDTETÉS
A tevékenység súlyozása (az ECVET-hez viszonyítva): 18%
a. Tanulási eredmények (A képzésnek mi a megkövetelt eredménye?)
Műszaki tudás, jártasságok és kompetenciák
–– Programozási jártassággal rendelkezik a multimédia alkalmazás, szoftver,
weboldalak, stb. (tovább) fejlesztése terén
–– Karbantart / aktualizál egy alkalmazást, egy oldalt, egy szoftvert, egy
számítógépet, egy hálózatot…
Menedzselési tudás, jártasságok és kompetenciák
–– Ismeri az Internet kommunikációs szabályait natív nyelven
Irányelvek eTartalom Fejlesztési Szakmák területén történő képzések kidolgozásához
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––

Ismeri az Internet kommunikációs szabályait idegen nyelven

Személyes és szociális tudás, jártasságok és kompetenciák
–– Képes a problémák elemzésére és megoldására
–– Vásárló orientált, és képes a felhasználó helyzetébe képzelni magát és a
döntéseket ennek megfelelően adaptálni
–– Tisztában van a részletek és a pontosság jelentőségével (pontosság)
b. Tanulási egységek (Melyek a javasolt képzési területek / tanulási
területek?)
C.1. Felhasználó támogatása (5,5%)
A felhasználói problémák különböző kérdezési módszerek alkalmazásával történő
értelmezése után átadja a vonatkozó információkat a felhasználónak. Létrehoz egy
megoldási adatbázist az incidensek gyorsabb megoldása érdekében. Gondoskodik
arról, hogy az egyeztetett szolgáltatási szintek teljesüljenek, hogy támogatás
rendelkezésre álljon a felhasználó nyitvatartási ideje alatt, és hogy a szolgáltatás
és rendszer teljesítmény folyamatosan javuljon. Együttműködik a tapasztalt
üzemeltető személyzettel az összetett és meg nem oldott incidensek megoldása
érdekében. Ezen kívül felelős a költségvetés menedzseléséért is.
C.2. Változás támogatás (2,5%)
Lebonyolítja az informatikai megoldás evolúcióját és ahhoz útmutatást ad.
Ellenőrzi és ütemezi a szoftverek, illetve a hardverek összes módosítást annak
érdekében, hogy a többszörös upgradelésből eredő megjósolhatatlan eredményeket
megelőzze. Fenntartja a szolgáltatási szint megállapodás betartását oly módon,
hogy módszeresen válaszol a napi üzemeltetési igényekre, reagál azokra és elkerüli
a szolgáltatás elakadásait.
C.3. Szolgáltatás leszállítása (3,5%)
A Web dizájner módszeresen dolgozik a teljesítmény adatok elemzése céljából
és közli a kapott eredményeket magasabb beosztású kollégáival. Kezeli az olyan
monitorozó és kezelő eszközöket, mint például a Szkriptek /Scripts/ és az Eljárások
/Procedures/. Aktualizálja az üzemeltetési dokumentum könyvtárat és naplózza az
összes üzemeltetési eseményt. Gondoskodik a stabil és biztonságos alkalmazásról és
IKT infrastruktúráról azáltal, hogy a potenciális szolgáltatás szint hibákat eszkalálja
és javaslatokat tesz a szolgáltatás javítására irányuló lépésekre.
C.4. Problémakezelés (6,5%)
Vonatkozó szaktudással rendelkezik, és tisztában van az informatikai infrastruktúra
és probléma menedzselési folyamatával. Képes gyorsan megtalálni az Információs
Rendszer hibáit és az incidensek alapvető okait, minimális szolgáltatás kieséssel
meg tudja oldani azokat (azaz végre tudja hajtani a javítást, a cserét, illetve az
újrakonfigurálást) és meg tudja előzni azok ismételt előfordulását azáltal, hogy
dokumentálja az illető problémákat a jövőben történő elemzés céljából.
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4. AKTIVÁLÁS
A tevékenység súlyozása (az ECVET-hez viszonyítva): 2%
a. Tanulási eredmények (A képzésnek mi a megkövetelt eredménye?)
Személyes és szociális tudás, jártasságok és kompetenciák
–– Vásárló orientált, és képes a felhasználó helyzetébe képzelni magát és a
döntéseket ennek megfelelően adaptálni (2%)
b. Tanulási egységek (Melyek a javasolt képzési területek / tanulási
területek?)
D.5. Értékesítési ajánlat kidolgozása (2 %)
A Web dizájner megszervezi az együttműködést az érintett belső részlegek között
(például műszaki, értékesítési és jogi részlegek között) a vásárlói megoldás
követelményeinek kielégítése érdekében. Ez azt jelenti, hogy ő a felelős a szervezetek
műszaki ajánlatok leszállítási és fejlesztési kapacitásaiért. Megpróbál a különböző
vásárlói követelményeket kielégítő "kész" /off-the shelf/ megoldást találni.
5. MENEDZSELÉS
A tevékenység súlyozása (az ECVET-hez viszonyítva): 10%
a. Tanulási eredmények (A képzésnek mi a megkövetelt eredménye?)
Műszaki tudás, jártasságok és kompetenciák
–– Menedzseli az adatfeldolgozó hálózatot (biztonság, hozzáférési jog, napi
karbantartás)
Menedzselési tudás, jártasságok és kompetenciák
–– Ismeri az üzletág/szektor műszaki trendjeit/üzleti kultúráját
–– Rendelkezik előadási és moderálási jártasságokkal
–– Ütemezi a munkafolyamatokat és fontossági sorrendbe állítja a feladatokat
(időmenedzselés)
–– Egy felhasználói viselkedés értékelő rendszert fejleszt ki és alkalmaz
–– Elemzi a választási lehetőségek relevanciáját (kritikus önreflexió)
–– Kidolgoz/megtalál megoldásokat és validálja azok relevanciáját és
következményeit
Személyes és szociális tudás, jártasságok és kompetenciák
–– Képes munkacsoportban dolgozni
–– El van kötelezve a vállalati stratégia, kultúra és célkitűzések mellett
–– Ráérző és diplomatikus a személyek közti interakciók közben és a kultúrákat
átfedő ügyekben
b. Tanulási egységek (Melyek a javasolt képzési területek / tanulási
területek?)
E.2. Projekt és portfólió kezelés (2%)
Tisztában van a projekt menedzselés alapelvével és alkalmazza azt. Ez azt jelenti,
hogy meghatározza a tevékenységeket, a felelősségeket, a kritikus mérföldköveket,
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az erőforrásokat, a jártassági igényeket, az interfészeket és a költségvetést.
Képes a módszertanok, eszközök és folyamatok alkalmazására. Képes kielégíteni
a beazonosított üzleti igényeket a definiált új, belső, illetve külső folyamatok
kivitelezése révén. Választási döntéseket hoz, utasításokat ad, felelősséget visel
egy munkacsoportért (azaz a munkacsoporton belüli kapcsolatot, a munkacsoport
célkitűzéseit illetően). Egyes esetekben összességében felelős egy-egy IKT
projektért (azaz az eredményekért, finanszírozásért, erőforrás menedzselésért,
időmenedzselésért). Létrehoz és karbantart dokumentumokat is a projekt
előrehaladás monitorozásának elősegítése érdekében.
E.3. Kockázatkezelés (1%)
Végrehajtja a kockázatkezelést az információs rendszereket illetően és alkalmazza
a vállalat meghatározott kockázatkezelési szabályzatát és eljárását. Tisztában van
a kockázatkezelés alapelveivel és alkalmazza azokat (azaz felméri a kockázatot,
dokumentálja a potenciális kockázatot és a kockázat kordában tartási terveket),
és képes kivizsgálni az IKT megoldásokat a beazonosított kockázatok enyhítése
érdekében.
E.4. Kapcsolat kezelés (6%)
Felelős az ügyfél és a szervezeti folyamatokat bevezető és betartó belső, illetve külső
szolgáltató közti pozitív üzleti kapcsolatért. Rendszeres kapcsolatot tart fenn velük,
és tisztában van környezetükkel. Gondoskodik arról, hogy az ügyfél, a partner és
a beszállító összes igényét, gondját és reklamációit is megértsék, és a szervezeti
szabályzattal összhangban foglalkozzanak azokkal. Beszámolással tartozik saját és
mások tevékenységeiért egy korlátozott ügyfélbázis menedzselése terén.
E.8. Információbiztonság kezelése (1%)
Felelős az információs biztonsági szabályzatért. Ide tartozik a szabályzat kivitelezése,
és a vállalati adatokra és információkra vonatkozó biztonsági kockázatok elemzése
és menedzselése. Tevékenységi területe alá tartozik a biztonsági incidensek
felülvizsgálata, valamint a folyamatos biztonságfokozásra vonatkozó ajánlások
megfogalmazása. A Web dizájner pásztázza a környezetet a sebezhetőségek és a
fenyegetések beazonosítása és meghatározása érdekében. A nem megfelelőségeket
rögzíti és eszkalálja.

5.1.3 e-CF és EQF szintek
A web dizájner el fogja végezni ezen tanulási egységek többségét az e-CF 2. szintjén.
A 2. fejezetben található táblázat szerint a domináló e-CF 2. szint az EQF 4. és az
5. szintnek felel meg.
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5.2 WEB TARTALOM / MULTIMÉDIA FEJLESZTŐ
5.2.1 Munkakör leírása
A web tartalom/multimédia fejlesztő felméri az opciókat, kiválasztja az optimális
lehetőséget és kidolgozza azt egy weboldalon vagy valamilyen más digitális
médiumon történő megjelenítés céljából. Ennek végrehajtása során meghatározza a
specifikációkat és irányítja a többi munkacsoport tagot (különösen a web dizájnert),
betartandó műszaki és dizájn korlátokat határoz meg számukra. Továbbá a web
tartalom/multimédia fejlesztő aggregálja (összegyűjti és/illetve előállítja), feltölti
és folyamatosan frissíti a weboldal/média szöveges és multimédia tartalmát. A
tartalom állhat szövegből, grafikából, képekből, audiovizuális adatállományokból,
stb..

5.2.2 Kompetenciák
A web tartalom fejlesztőt azon munkafolyamatoknak megfelelően kell képezni,
amelyekben részt vesz munkája közben. Az alábbiakban leírjuk azokat a kompetencia
területeket / tanulási eredményeket / tartalmakat, amelyeket oktatni kell az egyes
munkafázisok céljából.
1. TERVEZÉS
A tevékenység súlyozása (az ECVET-hez viszonyítva): 16,5%
a. Tanulási eredmények (A képzésnek mi a megkövetelt eredménye?)
Műszaki tudás, jártasságok és kompetenciák
–– Rendelkezik felhasználói jártassággal a multimédia szoftverek, alkalmazások,
hardverek stb. sikeres kezelése terén
–– Programozási jártassággal rendelkezik a multimédia alkalmazás, szoftver,
weboldalak stb. (tovább)fejlesztése terén.
–– Tartalom modulokat készít
–– Tartalomra vonatkozó szabványokat alkalmaz
–– Tudja, hogy hogyan kell optimalizálni egy oldalt a keresőmotorok
követelményei szerint
–– Ismeri a befogadást szolgáló dizájn módszertanokat (idősek, hátrányos
helyzetűek stb).
Menedzselési tudás, jártasságok és kompetenciák
–– Ismeri a tevékenységi területre vonatkozó alapvető jogszabályokat
(szerződésekre vonatkozó törvény, szellemi tulajdonjogok...)
–– Ismeri az üzletág/szektor műszaki trendjeit/üzleti kultúráját
–– Irányítja megvalósíthatósági tanulmányok (műszaki) készítését
–– Használhatósági kutatási ismeretekkel rendelkezik
–– A választási lehetőségek relevanciáját elemzi
–– Követelmény specifikációkat, műszaki specifikációkat és jelentéseket ír
(világosan, pontosan és részletesen)
–– Kidolgoz / megtalál megoldásokat és validálja azok relevanciáját és
következményeit
Irányelvek eTartalom Fejlesztési Szakmák területén történő képzések kidolgozásához

23

Személyes és szociális tudás, jártasságok és kompetenciák
–– Kreatív és képzeleterővel rendelkezik
–– El van kötelezve a vállalati stratégia, kultúra és célkitűzések mellett
–– Vásárló orientált és képes a felhasználó helyzetébe képzelni magát és a
döntéseket ennek megfelelően adaptálni
b. Tanulási egységek (Melyek a javasolt képzési területek / tanulási
területek?)
A.1. Az Információs Rendszer /IS/ és az Üzleti Stratégia összhangba hozása (1%)
A Web Tartalom / Multimédia Fejlesztő tisztában van az információs rendszer
modellel kapcsolatos hosszú távú üzleti követelményekkel és meg tudja valósítani
azokat a felső vezetés által közölt módon. Jelenteni tudja a felső vezetés felé a
vállalat stratégiai IKT politikájának megvalósításában rejlő következetlenségeket.
A.4. Specifikáció létrehozatala (4,5%)
A tartalom modul pillanatnyi és cél állapotának elemzése és meghatározása során
a Web Tartalom / Multimédia Fejlesztő módszeresen jár el a költséghatékonyság
és a tervezési döntési sablonok megbecslése során. Vezet egy projekt naplót és
kiaknázza a szakértői tudást a specifikáció kidolgozása során a projekt, illetve a
tartalom modul szabványos és összetett dokumentumainak (például struktúra
tervek, időléptékek, mérföldkő leírások) létrehozása és karbantartása érdekében.
A.5. Rendszerek architektúrája (2,5%)
A Web Tartalom / Multimédia Fejlesztő hozzájárul az IKT technológia kivitelezésének
egy formális megközelítéséhez, az üzleti követelményekkel összhangban. Ezért
beazonosítja a szükséges komponenseket, azokat a hardvereket, szoftvereket
és technológiai platformokat, amelyeket integrálni kell a termék jelenlegi és
jövőbeli igényeinek kielégítéséhez. Alaposan ismeri a több informatikai projektben
bevezetendő IKT technológiát, és gondoskodik arról, hogy az összes műszaki
szempont esetében figyelembe legyen véve az interoperabilitás, a skálázhatóság és
a használhatóság.
A.6. Alkalmazás tervezés (6,5%)
A tartalom modul tervezési és specifikációs folyamata során a Web Tartalom
/ Multimédia Fejlesztő megszervezi a modul, illetve alkalmazás általános dizájn
tervezését, az IKT szabályzatnak és a felhasználói, illetve vásárlói igényeknek
megfelelően. Megbecsüli a fejlesztés, telepítés és karbantartási költségeit, és
kiválasztja az alkalmazás felépítéséhez alkalmazandó műszaki opciókat. Validálja a
modellt reprezentatív felhasználókkal együttműködve.
A.7. Technológia figyelése (2%)
A Web Tartalom / Multimédia Fejlesztő tisztában van a kompetencia területén
bekövetkező technológiai fejlődésekkel és képes arra, hogy azokat integrálja az
alkalmazás, illetve tartalom modul specifikációjába. Ezért többlet értékkel járul
hozzá a munkához azáltal, hogy lépéseket tesz a kifejlesztett tartalom modul,
illetve alkalmazás hatékonyságának, termelékenységének, minőségének, illetve
versenyképességének javítása érdekében.
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2. FELÉPÍTÉS
A tevékenység súlyozása (az ECVET-hez viszonyítva): 63%
a. Tanulási eredmények (A képzésnek mi a megkövetelt eredménye?)
Műszaki tudás, jártasságok és kompetenciák
–– A multimédia szoftverek, alkalmazások, hardverek, stb. sikeres kezelése
terén felhasználói jártassággal rendelkezik
–– Képeket és grafikákat kezelő szoftvereket használ
–– Rendelkezik jártassággal a multimédia alkalmazások, szoftverek, weboldalak
stb. (tovább)fejlesztése terén
–– Tartalomfejlesztés tervezési módszereket használ
–– Adatbázisokat fejleszt és menedzsel
–– Tartalomra vonatkozó szabványokat alkalmaz
–– Dokumentál egy szöveget, egy alkalmazást, egy szoftver funkcióit, egy
weboldalt
–– 2D és/illetve 3D animációkat hoz létre
–– Grafikai dokumentumokat, elrendezéseket és web dizájnokat hoz létre
–– Tudja, hogy hogyan kell optimalizálni egy oldalt a keresőmotorok
követelményei szerint
–– Tesztel/validál egy alkalmazást, egy szoftvert és jelentést tesz
–– Karbantart/aktualizál egy alkalmazást, egy oldalt, egy szoftvert, egy
számítógépet, egy hálózatot…
Menedzselési tudás, jártasságok és kompetenciák
–– Tisztában van a média elméleti hátterével és fejlesztésével
–– A különböző információ forrásokat elemzi
–– Világosan és tömören megfogalmaz szövegeket, kellő figyelmet szentelve a
natív nyelv helyesírásának és nyelvtanának
–– Világosan és tömören megfogalmaz szövegeket, kellő figyelmet szentelve
az idegen nyelv helyesírásának és nyelvtanának
Személyes és szociális tudás, jártasságok és kompetenciák
–– Kreatív és képzeleterővel rendelkezik
–– Tisztában van a részletek és a pontosság jelentőségével (pontosság)
–– Vásárló orientált és képes a felhasználó helyzetébe képzelni magát, és a
döntéseket ennek megfelelően adaptálni
–– Ráérző és diplomatikus a személyek közti interakciók közben és kultúrákat
átfedő ügyekben
–– Képes munkacsoportban dolgozni
–– Átadja/elmagyarázza a műszaki tudást másoknak, oktatási vénával
rendelkezik
b. Tanulási egységek (Mi a képzésből származó javasolt input?)
B.1. Tervezés és fejlesztés (48,5%)
A Web Tartalom / Multimédia Fejlesztő rendszeresen és kreatívan dolgozik azon,
hogy szoftver modulokat és különböző komponenseket kifejlesszen, megtervezzen,
összeállítson /engineer/ és integrálja egy nagyobb termékbe. Mindig figyelembe
veszi az előírt specifikációkat. Teszteli az egyes egységeket és a teljes rendszert
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annak biztosítása érdekében, hogy az összes funkcionális és teljesítmény kritérium
teljesüljön.
B.2. Rendszerek Integrációja (3,5%)
A Web Tartalom / Multimédia Fejlesztő következetesen beazonosítja a különböző
szoftver és hardver specifikációk kompatibilitását és telepíti azokat a létező, illetve
a javasolt rendszerre. Az integritás és az interoperabilitás biztosítása érdekében
betartja a bevált folyamatokat és eljárásokat, és figyelembe veszi a létező és az új
modulok specifikációját, kapacitását és kompatibilitását. Dokumentálja a sikeres
integrációt és a telepítés alatti összes tevékenységet és rögzíti az eltéréseket,
valamint az orvoslási tevékenységeket.
B.3. Tesztelés (3%)
Képes teszt programokat szervezni az informatikai rendszerek, illetve a vásárlói
használhatósági követelményekre vonatkozóan. E tesztek biztosítják, hogy az összes
belső, külső, nemzeti és nemzetközi szabványok betartásra kerüljenek, és hogy az
új, illetve átdolgozott komponensek, illetve rendszerek teljesítménye megfeleljen
az elvárásoknak. A tesztek és az eredmények dokumentálásával és jelentésével
fontos inputot biztosít a tanúsítási követelmények bizonyításához.
B.4. Megoldás bevezetés (6%)
Részt vesz a megoldás felépítésében és az ügyféllel történő kommunikációban.
Tevékenységi köre kiterjed a hardver, a szoftver és a hálózat konfigurálására
(azaz telepítésére, upgradelésére, üzembe helyezésére) a rendszer komponensek
interoperabilitásának biztosítása érdekében. Előre meghatározott általános
gyakorlatra vonatkozó szabványokat követ. Rendszer elemeket épít fel, illetve
bont le komplex környezetben. Meghatározza a nem teljesítő komponenseket és
megállapítja a meghibásodás alap okát a teljes megoldáson belül. A felhasználó
teljesen működőképes megoldást kap tőle. Elvégzi a dokumentálást oly módon,
hogy rögzíti az összes jelentőséggel bíró információt, beleértve a berendezések
címeit, a konfigurációt és a teljesítmény adatokat. Támogatja kevésbé tapasztalt
kollégáit. Azonban, ha szükséges, akkor igénybe vesz szakértői erőforrásokat is
(például harmadik fél hálózati szolgáltatókat).
B.5. Műszaki kiadványok fejlesztése (2%)
Elfogadja a műszaki szerzők inputját a különböző dokumentumok előállításának a
projekt, illetve az alkalmazás követelményeinek megfelelően történő megszervezése
érdekében. Elkészíti a megjelenítést oly módon, hogy kiválasztja a megfelelő stílust
és médiát, és hogy leírja a különböző funkciókat és jellemzőket. A Web Tartalom
/ Multimédia Fejlesztő felelős a dokumentumkezelő rendszerért, valamint a létező
dokumentáció aktualizálásáért és validálásáért is.
3. MŰKÖDTETÉS
A tevékenység súlyozása (az ECVET-hez viszonyítva): 12,5%
a. Tanulási eredmények (A képzésnek mi a megkövetelt eredménye?)
Műszaki tudás, jártasságok és kompetenciák
–– Fenntart/aktualizál egy alkalmazást, egy helyszínt, egy szoftver, egy
számítógépet...
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Menedzselési tudás, jártasságok és kompetenciák
–– Ismeri az Internet kommunikációs szabályait natív nyelven
Személyes és szociális tudás, jártasságok és kompetenciák
–– Tisztában van a részletek és a pontosság jelentőségével
–– Vásárló orientált és képes a felhasználó helyzetébe képzelni magát és a
döntéseket ennek megfelelően adaptálni
–– Képes a problémák elemzésére és megoldására
b. Tanulási egységek (Melyek a javasolt képzési területek / tanulási
területek?)
C.1. Felhasználói támogatás (6%)
A felhasználói problémák különböző kérdezési módszerek alkalmazásával történő
értelmezése után átadja a vonatkozó információkat a felhasználónak. Létrehoz egy
megoldási adatbázist az incidensek gyorsabb megoldása érdekében. Gondoskodik
a szolgáltatás és a rendszer teljesítmény optimalizálásáról. Együttműködik a
tapasztalt üzemeltető személyzettel az összetett és meg nem oldott incidensek
megoldása érdekében.
C.2. Változtatás támogatása (0,5%)
Az informatikai megoldás evolúcióját lebonyolítja és ahhoz útmutatást ad. Ellenőrzi
és ütemezi a szoftverek, illetve a hardverek összes módosítását annak érdekében,
hogy a többszörös upgradelésből eredő megjósolhatatlan eredményeket megelőzze.
A szolgáltatási szintű megállapodás betartását fenntartja oly módon, hogy
módszeresen válaszol a napi üzemeltetési igényekre, reagál azokra és megelőzi a
szolgáltatás elakadásokat.
C.3. Szolgáltatás leszállítása (2%)
A Web Tartalom / Multimédia Fejlesztő módszeresen dolgozik a teljesítmény adatok
elemzése céljából és közli a kapott eredményeket magasabb beosztású kollégáival.
Kezeli az olyan monitorozó és kezelő eszközöket, mint például a Szkriptek /Scripts/
és az Eljárások /Procedures/. Aktualizálja az üzemeltetési dokumentum könyvtárat
és naplózza az összes üzemeltetési eseményt. Gondoskodik a stabil és biztonságos
alkalmazásról és IKT infrastruktúráról azáltal, hogy a potenciális szolgáltatás szint
hibákat eszkalálja és javaslatokat tesz a szolgáltatás javítására irányuló lépésekre.
C.4. Probléma kezelés (4%)
Vonatkozó szaktudással rendelkezik és tisztában van az informatikai infrastruktúra
és probléma menedzselési folyamatával. Képes gyorsan megtalálni az Információs
Rendszer hibáit és az incidensek alapvető okait, minimális szolgáltatás kieséssel
meg tudja oldani azokat (azaz végre tudja hajtani a javítást, cserét, illetve
újrakonfigurálást) és meg tudja előzni azok ismételt előfordulását azáltal, hogy
dokumentálja az illető problémákat jövőben történő elemzés céljából.
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5. MENEDZSELÉS
A tevékenység súlyozása (az ECVET-hez viszonyítva): 8%
a. Tanulási eredmények (A képzésnek mi a megkövetelt eredménye?)
Menedzselési tudás, jártasságok és kompetenciák
–– Ismeri az üzletág/ipar általános üzleti kultúráját
–– Rendelkezik előadási és moderálási jártasságokkal
–– Megvalósíthatósági tanulmányok készítését irányítja
–– Elemzi a választási lehetőségek relevanciáját (kritikus önreflexió)
–– Ütemezi a munkafolyamatokat és fontossági sorrendbe állítja a feladatokat
(függetlenül) (időmenedzselés)
–– Kidolgoz / megtalál megoldásokat és validálja azok relevanciáját és
következményeit
Személyes és szociális tudás, jártasságok és kompetenciák
–– Képes munkacsoportban dolgozni
–– Elkötelezett a vállalati stratégia, kultúra és célkitűzések mellett
–– Ráérző és diplomatikus a személyek közti interakciók közben és kultúrákat
átfedő ügyekben
b. Tanulási egységek (Melyek a javasolt képzési területek / tanulási
területek?)
E.2. Projekt és portfólió menedzselés (2%)
Tisztában van a projekt menedzselés alapelvével és alkalmazza azt. Ez azt jelenti,
hogy meghatározza a tevékenységeket, a felelősségeket, a kritikus mérföldköveket,
az erőforrásokat, a jártassági igényeket, az interfészeket és a költségvetést.
Képes a módszertanok, eszközök és folyamatok alkalmazására. Képes kielégíteni
a beazonosított üzleti igényeket definiált új, belső, illetve külső folyamatok
kivitelezése révén. Választási döntéseket hoz, utasításokat ad, felelősséget visel
egy munkacsoportért (azaz a munkacsoporton belüli kapcsolatot, a munkacsoport
célkitűzéseit illetően). Egyes esetekben összességében felelős egy-egy IKT
projektért (azaz az eredményekért, finanszírozásért, erőforrás menedzselésért,
időmenedzselésért). Létrehoz és karbantart dokumentumokat is a projekt
előrehaladás monitorozásának elősegítése érdekében.
E.3. Kockázatkezelés (1%)
Végrehajtja a kockázatkezelést az információs rendszereket illetően és alkalmazza
a vállalat meghatározott kockázatkezelési szabályzatát és eljárását. Tisztában van
a kockázatkezelés alapelveivel és alkalmazza azokat (azaz felméri a kockázatot,
dokumentálja a potenciális kockázatot és a kockázat kordában tartási terveket)
és képes kivizsgálni az IKT megoldásokat a beazonosított kockázatok enyhítése
érdekében.
E.4. Kapcsolatkezelés (5%)
Felelős az ügyfél és a szervezeti folyamatokat bevezető és betartó belső, illetve
külső szolgáltató közti pozitív üzleti kapcsolatért. Rendszeres kapcsolatot tart fenn
velük, és tisztában van környezetükkel. Gondoskodik arról, hogy az ügyfél, partner
és beszállító összes igényét, gondját és reklamációit is megértsék és a szervezeti
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szabályzattal összhangban foglalkozzanak azokkal. Beszámolással tartozik saját és
mások tevékenységeiért egy korlátozott ügyfélbázis menedzselése terén.

5.2.3 Az e-CF és az EQF szintek
A Web Tartalom / Multimédia Fejlesztő el fogja végezni ezen tanulási egységek
többségét az e-CF 2. szintje esetén. A 2. fejezetben található táblázat szerint a
domináló e-CF 2. szint az EQF 4. és az 5. szintnek felel meg.
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5.3 DIGITÁLIS ANIMÁTOR – 2D/3D SPECIALISTA
5.3.1 Munkakör leírása
A digitális animátor/2D-3D specialista mozgó filmeket hoz létre digitális
környezetben, 2D és 3D módszerek felhasználásával. Erre gyakran úgy hivatkoznak,
mint számítógépes animációra, számítógép által generált képanyagokra /computergenerated imagery - CGI/, virtuális animációra stb. Megegyezés született, hogy
ezt a funkciót "digitális animátornak" fogjuk hívni, a média semleges megközelítés
hangsúlyozása érdekében.

5.3.2 Kompetenciák
A Digitális Animátor – 2D/3D Specialistát olyan munkafolyamatok vonatkozásában
kell kiképezni, amelyekben részt vesz munkája során. Az alábbiakban leírjuk azokat
a kompetencia területeket / tanulási eredményeket / tartalmakat, amelyeket oktatni
kell az egyes munkafázisok céljából.
1. TERVEZÉS
A tevékenység súlyozása (az ECVET-hez viszonyítva): 11%
a. Tanulási eredmények (A képzésnek mi a megkövetelt eredménye?)
Műszaki tudás, jártasságok és kompetenciák
–– Rendelkezik felhasználói jártassággal a multimédia szoftverek, alkalmazások,
hardverek kezelése terén
–– (1 %)
–– Tartalomra vonatkozó szabványokat alkalmaz
Menedzselési tudás, jártasságok és kompetenciák
–– Ismeri az iparág/szektor műszaki trendjeit/általános üzleti kultúráját
–– A tevékenységi területre vonatkozó alapvető törvényeket ismeri
(szerződésekre vonatkozó törvény, szellemi tulajdonjogok)
–– Irányítja megvalósíthatósági tanulmányok (műszaki) készítését
–– Használhatósági kutatási ismeretekkel rendelkezik
–– A választási lehetőségek relevanciáját elemzi
–– Követelmény specifikációkat, műszaki specifikációkat és jelentéseket ír
(világosan, pontosan és részletesen)
–– Megoldásokat dolgoz ki/talál és meghatározza relevanciájukat és
következményeiket
Személyes és szociális tudás, jártasságok és kompetenciák
–– Kreatív és képzeleterővel rendelkezik
–– Vásárló orientált és képes a felhasználó helyzetébe képzelni magát és a
döntéseket ennek megfelelően adaptálni
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b. Tanulási egységek (Melyek a javasolt képzési területek / tanulási
területek?)
A.4. Specifikáció létrehozatala (4%)
A tartalom modul pillanatnyi és cél állapotának elemzése és meghatározása során
a digitális animátor/2D-3D specialista megbecsli a költséghatékonysági és a dizájn
döntési sablonokat. Vezet egy projekt naplót és kiaknázza a szakértői tudást a
specifikáció kidolgozása során a projekt, illetve a tartalom modul szabványos és
összetett dokumentumainak (például struktúra tervek, időléptékek, mérföldkő
leírások) létrehozása és karbantartása érdekében.
A.5. Rendszerek architektúrája (0,5%)
A digitális animátor/2D-3D specialista hozzájárul az IKT technológia kivitelezésének
egy formális megközelítéséhez, az üzleti követelményekkel összhangban. Ezért
beazonosítja a szükséges komponenseket, azokat a hardvereket, szoftvereket és
technológiai platformokat, amelyeket integrálni kell a termék jelenlegi és jövőbeli
igényeinek kielégítéséhez. Képes meghatározni a több informatikai projekt során
bevezetendő IKT technológiát és specifikációt. Gondoskodik arról, hogy az összes
műszaki szempont figyelembe vegye az interoperabilitást, a skálázhatóságot és a
használhatóságot.
A.6. Alkalmazás tervezés (4,5%)
A tartalom modul tervezési és specifikációs folyamata során a digitális animátor/2D3D specialista megszervezi a modul, illetve alkalmazás általános dizájn tervezését,
az IKT szabályzatnak és a felhasználói, illetve vásárlói igényeknek megfelelően.
Megbecsüli a fejlesztés, telepítés és karbantartás költségeit, és kiválasztja az
alkalmazás felépítéséhez alkalmazandó műszaki opciókat. Validálja a modellt
reprezentatív felhasználókkal együttműködve. Gondoskodik arról, hogy az
alkalmazás szabályosan legyen integrálva az összetett környezetben.
A.7. Technológia figyelése (2%)
A digitális animátor/2D-3D specialista tisztában van a kompetencia területén
bekövetkező technológiai fejlődésekkel és képes arra, hogy azokat integrálja az
alkalmazás, illetve tartalom modul specifikációjába. Ezért többlet értékkel járul
hozzá a munkához azáltal, hogy lépéseket tesz a kifejlesztett tartalom modul,
illetve alkalmazás hatékonyságának, termelékenységének, minőségének, illetve
versenyképességének javítása érdekében.
2. FELÉPÍTÉS
A tevékenység súlyozása (az ECVET-hez viszonyítva): 73%
a. Tanulási eredmények (A képzésnek mi a megkövetelt eredménye?)
Műszaki tudás, jártasságok és kompetenciák
–– A multimédia szoftverek, alkalmazások, hardverek stb. sikeres kezelése
terén felhasználói jártassággal rendelkezik.
–– Kép és grafika kezelő szoftvereket használ
–– Rendelkezik jártassággal a multimédia alkalmazások, szoftverek, weboldalak
stb. (tovább)fejlesztése terén
–– Tartalomfejlesztés tervezési módszereket használ
–– Vizuális, rajzolásos és szobrászati képességeket használ és alkalmaz
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––
––
––
––
––
––

Grafikai dokumentumokat, elrendezéseket és web dizájnokat hoz létre
Tartalomra vonatkozó szabványokat alkalmaz
2D és/illetve 3D animációkat hoz létre
Karbantart/aktualizál egy alkalmazást, egy oldalt, egy szoftvert, egy
számítógépet, egy hálózatot…
Tesztel/validál egy alkalmazást, egy szoftvert és jelentést tesz
Dokumentál egy szöveget, egy alkalmazást, egy szoftver funkcióit, egy
weboldalt

Menedzselési tudás, jártasságok és kompetenciák
–– Tisztában van a média elméleti hátterével és fejlesztésével
–– Feldolgozza és megérti az interaktív virtuális környezeteket
–– Világosan és tömören megfogalmaz szövegeket, kellő figyelmet szentelve a
natív nyelv helyesírásának és nyelvtanának
–– Világosan és tömören megfogalmaz szövegeket, kellő figyelmet szentelve
az idegen nyelv helyesírásának és nyelvtanának
Személyes és szociális tudás, jártasságok és kompetenciák
–– Kreatív és képzeleterővel rendelkezik
–– Tisztában van a részletek és a pontosság jelentőségével
–– Képes munkacsoportban dolgozni
–– Ráérző és diplomatikus a személyek közti interakciók közben és kultúrákat
átfedő ügyekben
–– Vásárló orientált és képes a felhasználó helyzetébe képzelni magát és a
döntéseket ennek megfelelően adaptálni
b. Tanulási egységek (Melyek a javasolt képzési területek / tanulási
területek?)
B.1. Tervezés és fejlesztés (59%)
A digitális animátor/2D-3D specialista rendszeresen és kreatívan dolgozik azon,
hogy szoftver modulokat és különböző komponenseket kifejlesszen, megtervezzen,
összeállítson /engineer/ és integrálja egy nagyobb termékbe. Mindig figyelembe
veszi az előírt specifikációkat. Teszteli az egyes egységeket és a teljes rendszert
annak biztosítása érdekében, hogy az összes funkcionális és teljesítmény kritérium
teljesüljön.
B.2. Rendszerek Integrációja (6%)
A digitális animátor/2D-3D specialista telepíti a hardvereket és a szoftvereket
a létező, illetve javasolt rendszerbe. Az interoperabilitás és a teljes rendszer
funkcionalitás és megbízhatóság integritásának biztosítása érdekében betartja a
bevezetett folyamatokat és eljárásokat. Figyelembe veszi a létező és új modulok
specifikációját, kapacitását és kompatibilitását.
B.3. Tesztelés (3%)
Speciális tudással rendelkezik az informatikai rendszerekre, illetve vásárlói
használhatósági követelményekre vonatkozó komplex teszt programok szervezése
terén. E tesztek biztosítják, hogy az összes belső, külső, nemzeti és nemzetközi
szabványok betartásra kerüljenek, és hogy az új, illetve átdolgozott komponensek,
illetve rendszerek teljesítménye megfeleljen az elvárásoknak. A tesztek és
eredmények dokumentálása és jelentése révén fontos inputot biztosít az összes
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olyan személy részére, mint például a tervezők, felhasználók, illetve karbantartók,
valamint a tanúsítási követelmények bizonyításához.
B.4. Megoldás bevezetés (3%)
Részt vesz a megoldás felépítésében és az ügyféllel történő kommunikációban.
Tevékenységi köre kiterjed a hardver, a szoftver és a hálózat konfigurálására
(azaz telepítésére, upgradelésére, üzembe helyezésére) a rendszer komponensek
interoperabilitásának biztosítása érdekében. Előre meghatározott általános
gyakorlatra vonatkozó szabványokat követ. Rendszer elemeket épít fel, illetve
bont le komplex környezetben. Meghatározza a nem teljesítő komponenseket és
megállapítja a meghibásodás alap okát a teljes megoldáson belül. A felhasználó
teljesen működőképes megoldást kap tőle. Elvégzi a dokumentálást oly módon,
hogy rögzíti az összes jelentőséggel bíró információt, beleértve a berendezések
címeit, a konfigurációt és a teljesítmény adatokat. Támogatja a kevésbé tapasztalt
kollégákat, és tanácsot ad a munkafolyamatok és eljárások szoftver upgradekkel
történő összhangba hozásához. Azonban, ha szükséges, akkor igénybe vesz
szakértői erőforrásokat is (például harmadik fél hálózati szolgáltatókat).
B.5. Műszaki kiadványok fejlesztése (2%)
Elfogadja a műszaki szerzők inputját a különböző dokumentumok előállításának a
projekt, illetve az alkalmazás követelményeinek megfelelően történő megszervezése
érdekében. Elkészíti a megjelenítést oly módon, hogy kiválasztja a megfelelő
stílust és médiát, és hogy leírja a különböző funkciókat és jellemzőket. A digitális
animátor/2D-3D specialista felelős a dokumentumkezelő rendszerért, valamint a
létező dokumentáció aktualizálásáért és validálásáért is.
3. MŰKÖDTETÉS
A tevékenység súlyozása (az ECVET-hez viszonyítva): 8%
a. Tanulási eredmények (A képzésnek mi a megkövetelt eredménye?)
Műszaki tudás, jártasságok és kompetenciák
–– Karbantart/aktualizál egy alkalmazást, egy oldalt, egy szoftvert, egy
számítógépet, egy hálózatot…
Menedzselési tudás, jártasságok és kompetenciák
–– Ütemezi a munkafolyamatokat és fontossági sorrendbe állítja a feladatokat
(függetlenül) (időmenedzselés)
–– Kidolgoz / megtalál megoldásokat és validálja azok relevanciáját és
következményeit
Személyes és szociális tudás, jártasságok és kompetenciák
–– Képes a problémák elemzésére és megoldására
b. Tanulási egységek (Melyek a javasolt képzési területek / tanulási
területek?)
C.2. Változtatás támogatása (1%)
Az informatikai megoldás evolúcióját lebonyolítja és ahhoz útmutatást ad. Ellenőrzi
és ütemezi a szoftverek, illetve a hardverek összes módosítását annak érdekében,
hogy a többszörös upgradelésből eredő megjósolhatatlan eredményeket megelőzze.
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A szolgáltatási szintű megállapodás betartását fenntartja oly módon, hogy
módszeresen válaszol a napi üzemeltetési igényekre, reagál azokra és megelőzi a
szolgáltatás elakadásokat.
C.3. Szolgáltatás leszállítása (2%)
A digitális animátor/2D-3D specialista módszeresen dolgozik a teljesítmény adatok
elemzése céljából és közli a kapott eredményeket magasabb beosztású kollégáival.
Kezeli az olyan monitorozó és kezelő eszközöket, mint például a Szkriptek /Scripts/
és az Eljárások /Procedures/. Aktualizálja az üzemeltetési dokumentum könyvtárat
és naplózza az összes üzemeltetési eseményt. Gondoskodik a stabil és biztonságos
alkalmazásról és IKT infrastruktúráról azáltal, hogy a potenciális szolgáltatás szint
hibákat eszkalálja és javaslatokat tesz a szolgáltatás javítására irányuló lépésekre.
C.4. Probléma kezelés (5%)
Vonatkozó szaktudással rendelkezik és tisztában van az informatikai infrastruktúra
és probléma menedzselési folyamatával. Képes gyorsan megtalálni az Információs
Rendszer hibáit és az incidensek alapvető okait, minimális szolgáltatás kieséssel
meg tudja oldani azokat (azaz végre tudja hajtani a javítást, a cserét, illetve az
újrakonfigurálást) és meg tudja előzni azok ismételt előfordulását azáltal, hogy
dokumentálja az illető problémákat a jövőben történő elemzés céljából.
4. MENEDZSELÉS
A tevékenység súlyozása (az ECVET-hez viszonyítva): 8%
a. Tanulási eredmények (A képzésnek mi a megkövetelt eredménye?)
Menedzselési tudás, jártasságok és kompetenciák
–– Rendelkezik előadási és moderálási jártasságokkal
–– Ütemezi a munkafolyamatokat és fontossági sorrendbe állítja a feladatokat
(időmenedzselés)
–– Megvalósíthatósági tanulmányok készítését irányítja
–– Elemzi a választási lehetőségek relevanciáját (kritikus önreflexió)
–– Kidolgoz / megtalál megoldásokat és validálja azok relevanciáját és
következményeit
Személyes és szociális tudás, jártasságok és kompetenciák
–– Képes munkacsoportban dolgozni
–– El van kötelezve a vállalati stratégia, kultúra és célkitűzések mellett
–– Ráérző és diplomatikus a személyek közti interakciók közben és kultúrákat
átfedő ügyekben
b. Tanulási egységek (Melyek a javasolt képzési területek / tanulási
területek?)
E.2. Projekt és portfólió menedzselés (3%)
Tisztában van a projekt menedzselés alapelvével és alkalmazza azt. Ez azt jelenti,
hogy meghatározza a tevékenységeket, a felelősségeket, a kritikus mérföldköveket,
az erőforrásokat, a jártassági igényeket, az interfészeket és a költségvetést.
Képes a módszertanok, eszközök és folyamatok alkalmazására. Képes kielégíteni
a beazonosított üzleti igényeket definiált új, belső, illetve külső folyamatok
kivitelezése révén. Választási döntéseket hoz, utasításokat ad, felelősséget visel
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egy munkacsoportért (azaz a munkacsoporton belüli kapcsolatot, a munkacsoport
célkitűzéseit illetően). Egyes esetekben összességében felelős egy-egy IKT
projektért (azaz az eredményekért, finanszírozásért, erőforrás menedzselésért,
időmenedzselésért). Létrehoz és karbantart dokumentumokat is a projekt
előrehaladásának monitorozásának elősegítése érdekében.
E.3. Kockázatkezelés (1%)
Végrehajtja a kockázatkezelést az információs rendszereket illetően és alkalmazza
a vállalat meghatározott kockázatkezelési szabályzatát és eljárását. Tisztában van
a kockázatkezelés alapelveivel és alkalmazza azokat (azaz felméri a kockázatot,
dokumentálja a potenciális kockázatot és a kockázat kordában tartási terveket),
és képes kivizsgálni az IKT megoldásokat a beazonosított kockázatok enyhítése
érdekében.
E.4. Kapcsolatkezelés (4%)
Felelős az ügyfél és a szervezeti folyamatokat bevezető és betartó belső, illetve
külső szolgáltató közti pozitív üzleti kapcsolatért. Rendszeres kapcsolatot tart fenn
velük, és tisztában van környezetükkel. Gondoskodik arról, hogy az ügyfél, partner
és beszállító összes igényét, gondját és reklamációit is megértsék és a szervezeti
szabályzattal összhangban foglalkozzanak azokkal. Beszámolással tartozik saját és
mások tevékenységeiért egy korlátozott ügyfélbázis menedzselése terén.

5.3.3 Az e-CF és az EQF szintek
A digitális animátor/2D-3D specialista ezen tanulási egységek többségét elvégzi az
e-CF 3. szintje esetében. A 2. fejezetben található táblázat szerint az e-CF 3. szint
többsége megfelel az EQF 6. szintnek.
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5.4 WEBMESTER
5.4.1 Munkakör leírása
A Webmester a legáltalánosabb és legősibb munka az internet világában. A
Weboldal Mestere, a webmester az etimológia szerint a felelős a legtöbb, a weboldalt
érintő feladatért: a célkitűzés meghatározásáért, a specifikációkért, a műszaki
megközelítésért, a műszaki kivitelezésért, a tartalom fejlesztésért, az információk
meghatározásáért és előállításáért, a hallgatóság elemzéséért és promóciójáért. A
kis KKV-kban (melyek a piac többségét képviselik) gyakran a webmester az egyetlen
webbel kapcsolatosan dolgozó személy. Nagyobb vállalatoknál a webmester egy
olyan munkacsoport részét képezheti, amely egyéb műszaki és tartalom szakértői
funkciókat gyűjt össze (például web dizájnert, 2D-3D specialistát, web fejlesztőt).
Egyben ő az interfész a lakosság és a vállalat között, és a kapcsolattartási pont
a vállalatnál, aki megválaszolja a lakosság kérdéseit, illetve továbbítja azokat a
vállalat illetékes részlegéhez.

5.4.2 Kompetenciák
A webmestert olyan munkafolyamatok szerint kell kiképezni, amelyekben
közreműködik munkája során. Az alábbiakban leírjuk azokat a kompetencia
területeket / tanulási eredményeket / tartalmakat, amelyeket oktatni kell az egyes
munkafázisok céljából.
1. TERVEZÉS
A tevékenység súlyozása (az ECVET-hez viszonyítva): 22%
a. Tanulási eredmények (A képzésnek mi a megkövetelt eredménye?)
Műszaki tudás, jártasságok és kompetenciák
–– Rendelkezik felhasználói jártassággal a multimédia szoftverek, alkalmazások,
hardverek kezelése terén
–– Rendelkezik jártassággal a multimédia alkalmazások, szoftverek, weboldalak
stb. (tovább)fejlesztése terén
–– Tudja, hogy hogyan kell optimalizálni egy oldalt a keresőmotorok
követelményei szerint
–– Tartalom modulokat készít
Menedzselési tudás, jártasságok és kompetenciák
–– Ismeri az iparág/szektor műszaki trendjeit/általános üzleti kultúráját
–– Megvalósíthatósági tanulmányok készítését irányítja (műszaki, pénzügyi)
(MEGJEGYZÉS: a Web Tartalom Menedzser hiánya esetén)
–– Használhatósági kutatási ismeretekkel rendelkezik
–– A választási lehetőségek relevanciáját elemzi
–– Ütemezi a munkafolyamatokat és fontossági sorrendbe állítja a feladatokat
függetlenül (időmenedzselés)
–– Megoldásokat dolgoz ki/talál és meghatározza relevanciájukat és
következményeiket
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Követelmény specifikációkat, műszaki specifikációkat és jelentéseket ír
(világosan, pontosan és részletesen)

Személyes és szociális tudás, jártasságok és kompetenciák
–– Kreatív és képzeleterővel rendelkezik
–– Vásárló orientált és képes a felhasználó helyzetébe képzelni magát és a
döntéseket ennek megfelelően adaptálni
–– El van kötelezve a vállalati stratégia, kultúra és célkitűzések mellett
b. Tanulási egységek (Melyek a javasolt képzési területek / tanulási
területek?)
A.1. Az Információs Rendszer /IS/ és az Üzleti Stratégia összhangba hozása
A webmester tisztában van az információs rendszer modellel kapcsolatos hosszú távú
üzleti követelményekkel és meg tudja valósítani azokat a felső vezetés által közölt
módon. Jelenteni tudja a felső vezetés felé a vállalat stratégiai IKT politikájának
megvalósításában rejlő következetlenségeket.
A.3. Üzleti Terv Fejlesztés
A webmester a felelős az üzleti, illetve gyártási terv tervezéséért és struktúrájáért
(azaz a befektetési ajánlatok megtérüléséért, a költség-haszon elemzésért, a
marketing és az értékesítési stratégiáért, a SWOT elemzésért stb.). Képes elemezni
a piaci környezetet. Gondoskodik a technológia üzleti tevékenység előnyére történő
stratégiai alkalmazásában azáltal, hogy a teljes vállalatot lefedő információs
architektúrákat és folyamatokat fejleszt ki. Kommunikálja és eladja üzleti tervét
az érintett érdekelt feleknek és foglalkozik a politikai, pénzügyi és szervezeti
érdekekkel.
A.4. Specifikáció létrehozatala (4,5%)
A tartalom modul pillanatnyi és cél állapotának elemzése és meghatározása során a
webmester módszeresen jár el a költséghatékonyság és a tervezési döntési sablonok
megbecslése során. Vezet egy projekt naplót és kiaknázza a szakértői tudást a
specifikáció kidolgozása során a projekt, illetve a tartalom modul szabványos és
összetett dokumentumainak (például struktúra tervek, időléptékek, mérföldkő
leírások) létrehozása és karbantartása érdekében.
A.5. Rendszerek architektúrája (3,5%)
A webmester hozzájárul az IKT technológia kivitelezésének egy formális
megközelítéséhez, az üzleti követelményekkel összhangban. Ezért beazonosítja
a szükséges komponenseket, azokat a hardvereket, szoftvereket és technológiai
platformokat, amelyeket integrálni kell a termék jelenlegi és jövőbeli igényeinek
kielégítéséhez. Képes meghatározni a több informatikai projektben bevezetendő IKT
technológiát és specifikációt. Gondoskodik arról, hogy az összes műszaki szempont
figyelembe vegye az interoperabilitást, a skálázhatóságot és használhatóságot.
A.6. Alkalmazás tervezés (9,5%)
A tartalom modul tervezési és specifikációs folyamata során a webmester megszervezi
a modul, illetve alkalmazás általános dizájn tervezését, az IKT szabályzatnak és
a felhasználói, illetve vásárlói igényeknek megfelelően. Megbecsüli a fejlesztés,
telepítés és karbantartási költségeit, és kiválasztja az alkalmazás felépítéséhez
alkalmazandó műszaki opciókat. Validálja a modellt reprezentatív felhasználókkal

Irányelvek eTartalom Fejlesztési Szakmák területén történő képzések kidolgozásához

37

együttműködve. Gondoskodik arról, hogy az alkalmazás szabályosan legyen
integrálva az összetett környezeten belül.
A.7. Technológia figyelése (2%)
A webmester tisztában van a kompetencia területén bekövetkező technológiai
fejlődésekkel és képes arra, hogy azokat integrálja az alkalmazás, illetve tartalom
modul specifikációjába. Ezért többlet értékkel járul hozzá a munkához azáltal, hogy
lépéseket tesz a kifejlesztett tartalom modul, illetve alkalmazás hatékonyságának,
termelékenységének,
minőségének,
illetve
versenyképességének
javítása
érdekében. Képes beazonosítani a kialakulóban levő technológiák és az üzleti
követelmények közti összhangot a hosszú távú stratégiának megfelelően.
2. FELÉPÍTÉS
A tevékenység súlyozása (az ECVET-hez viszonyítva): 27%
a. Tanulási eredmények (A képzésnek mi a megkövetelt eredménye?)
Műszaki tudás, jártasságok és kompetenciák
–– A multimédia szoftverek, alkalmazások, hardverek stb. sikeres kezelése
terén felhasználói jártassággal rendelkezik
–– Kép és grafika kezelő szoftvereket használ
–– Rendelkezik jártassággal a multimédia alkalmazások, szoftverek, weboldalak
stb. (tovább)fejlesztése terén
–– Tartalom modulokat készít
–– Menedzseli az adatfeldolgozó állomást
–– Menedzseli az adatfeldolgozó hálózatot (biztonság, hozzáférési jog, napi
karbantartás)
–– Grafikai dokumentumokat, elrendezéseket és web dizájnokat hoz létre
–– Adatbázisokat fejleszt és menedzsel
–– Tudja, hogy hogyan kell optimalizálni egy oldalt a keresőmotorok
követelményei szerint
–– Tudja, hogy hogyan kell integrálni egy alkalmazás/weboldal különböző
komponenseit
–– Karbantart / aktualizál egy alkalmazást, egy oldalt, egy szoftvert, egy
számítógépet, egy hálózatot…
–– Tesztel / validál egy alkalmazást, egy szoftvert és jelentést tesz
–– Dokumentálja a weboldalt
–– Tudja, hogy hogyan kell felhasználni a keresőmotorokat az interneten
Menedzselési tudás, jártasságok és kompetenciák
–– Rendelkezik előadási és moderálási jártasságokkal
–– Kezeli a szabványokat és az egyéb nemzetközi szokványokat
–– Tudja, hogy hogyan lehet az interneten és máshol információt keresni és
osztályozni
–– Kommunikál a vásárlókkal, illetve a vállalaton belül
–– Kommunikál angolul, illetve más idegen nyelveken
–– Világosan és tömören megfogalmaz szövegeket, kellő figyelmet szentelve a
natív nyelv helyesírásának és nyelvtanának
–– Világosan és tömören megfogalmaz szövegeket, kellő figyelmet szentelve
az idegen nyelv helyesírásának és nyelvtanának
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Személyes és szociális tudás, jártasságok és kompetenciák
–– Kreatív és képzeleterővel rendelkezik
–– Képes munkacsoportban dolgozni
–– Ráérző és diplomatikus a személyek közti interakciók közben és kultúrákat
átfedő ügyekben
–– Vásárló orientált és képes a felhasználó helyzetébe képzelni magát és a
döntéseket ennek megfelelően adaptálni
–– Tisztában van a részletek és a pontosság jelentőségével (pontosság)
–– Átadja / elmagyarázza a műszaki tudást másoknak, oktatási vénával
rendelkezik
b. Tanulási egységek (Melyek a javasolt képzési területek / tanulási
területek?)
B.1. Tervezés és fejlesztés (20%)
A webmester rendszeresen és kreatívan dolgozik azon, hogy szoftver modulokat és
különböző komponenseket kifejlesszen, megtervezzen, összeállítson /engineer/ és
integrálja egy nagyobb termékbe. Mindig figyelembe veszi az előírt specifikációkat.
Teszteli az egyes egységeket és a teljes rendszert annak biztosítása érdekében, hogy
az összes funkcionális és teljesítmény kritérium teljesüljön. Szabványos eljárásokat
és architektúrákat fejleszt ki az összetett feladatok kezelése céljából.
B.2. Rendszerek Integrációja (2,5%)
A webmester telepíti a hardvereket és a szoftvereket a létező, illetve javasolt
rendszerbe. Az interoperabilitás és a teljes rendszer funkcionalitás és megbízhatóság
integritásának biztosítása érdekében betartja a bevezetett folyamatokat és
eljárásokat. Figyelembe veszi a létező és új modulok specifikációját, kapacitását és
kompatibilitását.
B.3. Tesztelés (1%)
Speciális tudással rendelkezik az informatikai rendszerekre, illetve vásárlói
használhatósági követelményekre vonatkozó komplex teszt programok szervezése
terén. E tesztek biztosítják, hogy az összes belső, külső, nemzeti és nemzetközi
szabványok betartásra kerüljenek, és hogy az új, illetve átdolgozott komponensek,
illetve rendszerek teljesítménye megfeleljen az elvárásoknak. A tesztek és
eredmények dokumentálása és jelentése révén fontos inputot biztosít az összes
olyan személy részére, mint például a tervezők, felhasználók, illetve karbantartók,
valamint a tanúsítási követelmények bizonyításához.
B.4. Megoldás bevezetés (3%)
Részt vesz a megoldás felépítésében és az ügyféllel történő kommunikációban.
Tevékenységi köre kiterjed a hardver, a szoftver és a hálózat konfigurálására
(azaz telepítésére, upgradelésére, üzembe helyezésére) a rendszer komponensek
interoperabilitásának biztosítása érdekében. Előre meghatározott általános
gyakorlatra vonatkozó szabványokat követ. Rendszer elemeket épít fel, illetve
bont le komplex környezetben. Meghatározza a nem teljesítő komponenseket és
megállapítja a meghibásodás alap okát a teljes megoldáson belül. A felhasználó
teljesen működőképes megoldást kap tőle. Elvégzi a dokumentálást oly módon,
hogy rögzíti az összes jelentőséggel bíró információt, beleértve a berendezések
címeit, a konfigurációt és a teljesítmény adatokat. Támogatja a kevésbé tapasztalt
kollégákat és tanácsot ad a munkafolyamatok és eljárások szoftver upgradekkel
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történő összhangba hozásához. Azonban, ha szükséges, akkor igénybe vesz
szakértői erőforrásokat is (például harmadik fél hálózati szolgáltatókat).
B.5. Műszaki kiadványok fejlesztése (0,5%)
Elfogadja a műszaki szerzők inputját a különböző dokumentumok előállításának a
projekt, illetve az alkalmazás követelményeinek megfelelően történő megszervezése
érdekében. Elkészíti a megjelenítést oly módon, hogy kiválasztja a megfelelő stílust
és médiát, és hogy leírja a különböző funkciókat és jellemzőket. A webmester felelős
a dokumentumkezelő rendszerért, valamint a létező dokumentáció aktualizálásáért
és validálásáért is.
3. MŰKÖDTETÉS
A tevékenység súlyozása (az ECVET-hez viszonyítva): 22%
a. Tanulási eredmények (A képzésnek mi a megkövetelt eredménye?)
Műszaki tudás, jártasságok és kompetenciák
–– Menedzseli az adatfeldolgozó állomást
–– Karbantart / aktualizál egy alkalmazást, egy oldalt, egy szoftvert, egy
számítógépet, egy hálózatot…
Menedzselési tudás, jártasságok és kompetenciák
–– Tisztában van a vállalati kultúrával, a többi részleg korlátaival
–– Ismeri az Internet kommunikációs szabályait natív nyelven
–– Ismeri az Internet kommunikációs szabályait idegen nyelven
–– Kidolgoz / megtalál megoldásokat és validálja azok relevanciáját és
következményeit
Személyes és szociális tudás, jártasságok és kompetenciák
–– Képes a problémák elemzésére és megoldására
–– Vásárló orientált és képes a felhasználó helyzetébe képzelni magát és a
döntéseket ennek megfelelően adaptálni
–– Tisztában van a részletek és a pontosság jelentőségével (pontosság)
b. Tanulási egységek (Melyek a javasolt képzési területek / tanulási
területek?)
C.1. Felhasználói támogatás (10,5%)
A felhasználói problémák különböző kérdezési módszerek alkalmazásával történő
értelmezése után átadja a vonatkozó információkat a felhasználónak. Létrehoz egy
megoldási adatbázist az incidensek gyorsabb megoldása érdekében. Gondoskodik
arról, hogy az egyeztetett szolgáltatási szintek teljesüljenek, hogy támogatás
rendelkezésre álljon a felhasználó nyitvatartási ideje alatt, és hogy a szolgáltatás
és rendszer teljesítmény folyamatosan javuljon. Együttműködik a tapasztalt
üzemeltető személyzettel az összetett és meg nem oldott incidensek megoldása
érdekében. Ezen kívül felelős a költségvetés menedzseléséért is
C.2. Változtatás támogatása (3,5%)
Az informatikai megoldás evolúcióját lebonyolítja és ahhoz útmutatást ad.
Ellenőrzi és ütemezi a szoftverek, illetve a hardverek összes módosítását annak
érdekében, hogy a többszörös upgradelésből eredő megjósolhatatlan eredményeket
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megelőzze. Ellenőrzése alatt tartja a funkcionális aktualizálások, szoftver, illetve
hardver bővítések alkalmazását és a karbantartási tevékenységeket, a rendszer
integritásának biztosítása érdekében.
C.3. Szolgáltatás leszállítása (5%)
A webmester módszeresen dolgozik a teljesítmény adatok elemzése céljából és
közli a kapott eredményeket magasabb beosztású kollégáival. Kezeli az olyan
monitorozó és kezelő eszközöket, mint például a Szkriptek /Scripts/ és az Eljárások
/Procedures/. Aktualizálja az üzemeltetési dokumentum könyvtárat és naplózza az
összes üzemeltetési eseményt. Gondoskodik a stabil és biztonságos alkalmazásról és
IKT infrastruktúráról azáltal, hogy a potenciális szolgáltatás szint hibákat eszkalálja
és javaslatokat tesz a szolgáltatás javítására irányuló lépésekre.
C.4. Probléma kezelés (3%)
Vonatkozó szaktudással rendelkezik és tisztában van az informatikai infrastruktúra
és probléma menedzselési folyamatával. Képes gyorsan megtalálni az Információs
Rendszer hibáit és az incidensek alapvető okait, minimális szolgáltatás kieséssel
meg tudja oldani azokat (azaz végre tudja hajtani a javítást, a cserét, illetve az
újrakonfigurálást) és meg tudja előzni azok ismételt előfordulását azáltal, hogy
dokumentálja az illető problémákat a jövőben történő elemzés céljából.
4. AKTIVÁLÁS
A tevékenység súlyozása (az ECVET-hez viszonyítva): 8%
a. Tanulási eredmények (A képzésnek mi a megkövetelt eredménye?)
Menedzselési tudás, jártasságok és kompetenciák
–– Ismeri a tevékenységi területre vonatkozó alapvető jogszabályokat
(szerződésekre vonatkozó törvény, szellemi tulajdonjogok...)
–– Kidolgozza és alkalmazza a minőségbiztosítási stratégiát, szabályokat és
módszereket
–– Kidolgozza és alkalmazza az információs biztonsági stratégiát, szabályokat
és módszereket
–– Méri és jellemzi a hallgatóságot és levonja a megfelelő következtetéseket
–– Tárgyal az alvállalkozókkal, menedzseli, irányítja és ellenőrzése alatt tartja
őket
b. Tanulási egységek (Melyek a javasolt képzési területek / tanulási
területek?)
D.1. Információs biztonsági stratégia kidolgozása (2%)
Felelős az Információs biztonság menedzseléséért. Ez azt jelenti, hogy ő gondoskodik
az információk biztonságáról oly módon, hogy egy formális szervezeti stratégia
hatókört és kultúrát definiál. Felhasználja a definiált szabványokat és legjobb
gyakorlatokat az információ sértetlensége, rendelkezésre állása és az adatok
személyiségi jogi védelme célkitűzéseinek kidolgozásához.
D.2. IKT Minőségügyi Stratégia Kidolgozása (1%)
Felelős az IKT minőség menedzselési rendszerért. Beazonosítja azokat a kritikus
folyamatokat, amelyek befolyásolják a szolgáltatás leszállítását és a termék
teljesítményét. Kielégíti a vásárlók elvárásait és javít az üzleti teljesítményen a
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stratégia meghatározása, javítása és finomítása révén. Célkitűzéseket határoz
meg a szolgáltatás menedzselés, a termék és folyamat minőség vonatkozásában.
A webmester kiaknázza és engedélyezi a külső szabványok és legjobb gyakorlatok
alkalmazását.
D.4. Vásárlás (2%)
Gondoskodik egy következetes beszerzési eljárásról, amely üzleti értéket jelent a
szervezet számára. Ez azt jelenti, hogy ő a felelős a specifikációs követelményekért,
a beszállító beazonosításáért, az ajánlat elemzéséért, a szerződés letárgyalásáért,
a beszállító kiválasztásáért és a szerződés kihelyezéséért. Ő értékeli a különböző
beszállítók, termékek és szolgáltatások teljesítményét, költségét, időben történő
teljesítését és minőségét és ennek alapján választja ki a legjobbat.
D.5. Értékesítési ajánlat kidolgozása (1%)
A webmester a felelős a szervezetek arra vonatkozó kapacitásáért, hogy le tudják
szállítani és ki tudják fejleszteni a vásárlók megoldási követelményeinek megfelelő
műszaki ajánlatokat. Integrálja ezeket a megoldásokat összetett környezetekbe, és
gondoskodik a megvalósíthatóságról és a műszaki megfelelőségről.
D.8. Szerződés menedzselés (2%)
A teljes beszállítói lánc teljesítménye és a rendszeres kommunikáció a beszállítóval
az ő felelősségi körébe tartozik. A szerződést biztosítja és letárgyalja a szervezeti
folyamatoknak megfelelően és gondoskodik annak betartatásáról (például
minőségügyi szabványok, időben történő szállítás). Ő gondoskodik a költségvetés
integritásáról és ő ellenőrzi azt, hogy a beszállító betartja-e a jogi, egészségügyi és
biztonsági /safety/ szabványokat.
5. MENEDZSELÉS
A tevékenység súlyozása (az ECVET-hez viszonyítva): 21%
a. Tanulási eredmények (A képzésnek mi a megkövetelt eredménye?)
Műszaki tudás, jártasságok és kompetenciák
–– Menedzseli az adatfeldolgozó hálózatot (weboldal) a biztonság /safety/, a
hozzáférési jog vonatkozásában (napi karbantartás)
Menedzselési tudás, jártasságok és kompetenciák
–– Ismeri az üzletág/szektor műszaki trendjeit/üzleti kultúráját
–– Tisztában van a vállalati kultúrával, a többi részleg korlátaival
–– Rendelkezik előadási és moderálási jártasságokkal
–– Menedzsel, eligazít, irányít, ellenőriz egy munkacsoportot
–– Ütemezi a munkafolyamatokat és fontossági sorrendbe állítja a feladatokat
(időmenedzselés)
–– Megvalósíthatósági tanulmányok készítését irányítja
–– Elemzi a választási lehetőségek relevanciáját (kritikus önreflexió)
–– Méri és jellemzi a hallgatóságot és következtetéseket von le
–– Értékeli és menedzseli a projektet
–– Kidolgoz / megtalál megoldásokat és validálja azok relevanciáját és
következményeit
–– Egy felhasználói viselkedés értékelő rendszert fejleszt ki és alkalmaz
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––

Kidolgozza és alkalmazza a minőségbiztosítási stratégiát, szabályokat és
módszereket
Kidolgoz és alkalmaz (információs) biztonsági stratégiát, szabályokat és
módszereket

Személyes és szociális tudás, jártasságok és kompetenciák
–– Képes munkacsoportban dolgozni
–– El van kötelezve a vállalati stratégia, kultúra és célkitűzések mellett
–– Ráérző és diplomatikus a személyek közti interakciók közben és kultúrákat
átfedő ügyekben
b. Tanulási egységek (Melyek a javasolt képzési területek / tanulási
területek?)
E.1. Előrejelzés kidolgozása (1%)
Piaci inputokat használ (például piaci igényeket, termékek/szolgáltatások
elfogadottsága) és felméri a szervezetek termelési és értékesítési képességeit rövid
távú előrejelzések készítéséhez. Alkalmazza a vonatkozó metrikákat a különböző
részlegek (például gyártás, marketing, értékesítés és disztribúció) döntéshozatali
folyamatának támogatása érdekében. A különböző részlegek támogatása céljából
alkalmazza a vonatkozó metrikákat.
E.2. Projekt és portfólió menedzselés (6%)
Tisztában van a projekt menedzselés alapelvével és alkalmazza azt. Ez azt jelenti,
hogy meghatározza a tevékenységeket, felelősségeket, kritikus mérföldköveket,
erőforrásokat, jártassági igényeket, interfészeket és a költségvetést. Képes
a módszertanok, eszközök és folyamatok alkalmazására. Képes kielégíteni
a beazonosított üzleti igényeket definiált új, belső, illetve külső folyamatok
kivitelezése révén. Választási döntéseket hoz, utasításokat ad, felelősséget visel
egy munkacsoportért (azaz a munkacsoporton belüli kapcsolatot, a munkacsoport
célkitűzéseit illetően). Egyes esetekben összességében felelős egy-egy IKT
projektért (azaz az eredményekért, finanszírozásért, erőforrás menedzselésért,
időmenedzselésért). Létrehoz és karbantart dokumentumokat is a projekt
előrehaladásának monitorozásának elősegítése érdekében.
E.3. Kockázatkezelés (2,5%)
Végrehajtja a kockázatkezelést az információs rendszereket illetően és alkalmazza
a vállalat meghatározott kockázatkezelési szabályzatát és eljárását. Tisztában van
a kockázatkezelés alapelveivel és alkalmazza azokat (azaz felméri a kockázatot,
dokumentálja a potenciális kockázatot és a kockázat kordában tartási terveket)
és képes kivizsgálni az IKT megoldásokat a beazonosított kockázatok enyhítése
érdekében. Értékeli, menedzseli a kivételeket és gondoskodik azok validálásáról és
auditálja az IKT folyamatokat és környezetet.
E.4. Kapcsolatkezelés (6%)
Felelős az ügyfél és a szervezeti folyamatokat bevezető és betartó belső, illetve
külső szolgáltató közti pozitív üzleti kapcsolatért. Rendszeres kapcsolatot tart fenn
velük, és tisztában van környezetükkel. Gondoskodik arról, hogy az ügyfél, partner
és beszállító összes igényét, gondját és reklamációit is megértsék és a szervezeti
szabályzattal összhangban foglalkozzanak azokkal. Beszámolással tartozik saját és
mások tevékenységeiért egy korlátozott ügyfélbázis menedzselése terén.
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E.5. Folyamat javítás (2%)
A webmester felméri és rangsorolja a létező IKT folyamatokat és megoldásokat a
lehetséges innovációk meghatározása érdekében. Módszeresen értékeli, megtervezi
és kivitelezi a folyamat, illetve technikai változásokat a mérhető üzleti előnyök
érdekében. Méri a létező IKT folyamatok hatásosságát és indokokkal alátámasztott
ajánlásokat tesz.
E.6. IKT minőség menedzselés (1%)
Felelős az IKT minőségügyi politikájának és a folyamatos minőség javításnak a
kivitelezéséért és biztosításáért. Megtervezi és meghatározza azokat a mutatókat,
amelyek az IKT stratégiájával kapcsolatos minőség menedzselését és a teljesítmény
felülvizsgálását szolgálják. Értékeli ezeket a mutatókat orvoslási lépésekre vonatkozó
javaslatok előterjesztése érdekében.
E.7. Üzleti változtatás kezelése (0,5%)
Felméri az új informatikai megoldások következményeit. Beazonosítja azokat a
módszereket és szabványokat, amelyek bevezethetők a meghatározott változtatási
követelmények kielégítése érdekében. Figyelembe veszi a strukturális és a kulturális
kérdéseket. Mennyiségileg meghatározza az üzleti előnyöket és fenntartja az üzlet
és a folyamat folytonosságot a változás és például a hatás monitorozásának teljes
időtartama alatt.
E.8. Információs biztonság menedzselése (2%)
Felelős az információs biztonsági szabályzatért. Ide tartozik a szabályzat kivitelezése
és a vállalati adatokra és információkra vonatkozó biztonsági kockázatok elemzése
és menedzselés. Tevékenységi területe alá tartozik a biztonsági incidensek
felülvizsgálata, valamint a folyamatos biztonságfokozásra vonatkozó ajánlások
megfogalmazása. Kivizsgálja és ösztönzi az orvoslási lépéseket a biztonság
megsértési esetek rendezése érdekében.

5.4.3 Az e-CF és az EQF szintek
A webmester ezen tanulási egységek többségét elvégzi az e-CF 3. szint esetében.
A 2. fejezetben található táblázat szerint az e-CF 3. szint többsége megfelel az EQF
6. szintnek.
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5.5 WEB TARTALOM MENEDZSER
5.5.1 Munkakör leírása
A web tartalom menedzser a szervezet általános stratégiájával összhangban
gondoskodik a web fejlesztés üzleti szempontjairól, ami kiterjed a web tartalom
megtervezésére, meghatározására, megszervezésére, struktúrába szervezésére
és ellenőrzésére. Ez lefedi a tartalom, a hirdetés, a marketing és a megrendelés
teljesítésének menedzselését a weboldalt illetően, valamint annak adaptációját
(amennyiben arra szükség van) a szervezet által megcélzott egyes ország kulturális
megközelítéseinek megfelelően. Továbbá a web tartalom menedzser összegyűjti az
ügyfél követelményeket és megosztja ezt a tudást a szakértőknek azon csoportjával,
amely ténylegesen megtervezi, kifejleszti és üzemelteti a weboldalt. A web tartalom
menedzser gyakran részét képezi a vállalat felső vezető rétegeinek (illetve azokkal
közvetlen kapcsolatban áll). Egyes nagyvállalatoknál a weboldal stratégiai és
kommunikációs célkitűzéseivel összhangban a web tartalom menedzser menedzseli
a teljes webes munkacsoportot, a vállalat kifejezésének és imázsának eszközeként.

5.5.2 Kompetenciák
A Web Tartalom Menedzsert olyan munkafolyamatok vonatkozásában kell kiképezni,
amelyekben részt vesz munkája során. Az alábbiakban leírjuk azokat a kompetencia
területeket / tanulási eredményeket / tartalmakat, amelyeket oktatni kell az egyes
munkafázisok céljából.
1. TERVEZÉS
A tevékenység súlyozása (az ECVET-hez viszonyítva): 34%
a. Tanulási eredmények (A képzésnek mi a megkövetelt eredménye?)
Műszaki tudás, jártasságok és kompetenciák
–– Rendelkezik felhasználói jártassággal a multimédia szoftverek, alkalmazások,
hardverek kezelése terén
–– Tartalomra vonatkozó szabványokat alkalmaz
–– Tudja, hogy hogyan kell optimalizálni egy oldalt a keresőmotorok
követelményei szerint
–– Tisztában van a befogadást szolgáló dizájn módszertanokkal (idősek,
hátrányos helyzetűek stb.)
Menedzselési tudás, jártasságok és kompetenciák
–– Ismeri az iparág/szektor műszaki trendjeit/általános üzleti kultúráját
–– A tevékenységi területre vonatkozó alapvető törvényeket ismeri
(szerződésekre vonatkozó törvény, szellemi tulajdonjogok)
–– Megvalósíthatósági tanulmányok (műszaki specifikációk) készítését irányítja
–– Használhatósági kutatási ismeretekkel rendelkezik
–– Gondoskodik a multimédia alkalmazások, szoftverek, weboldalak stb.
(tovább)fejlesztéséről
–– Megtervezi a költségvetést
–– Tárgyal az alvállalkozókkal, menedzseli, irányítja és ellenőrzi azokat
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A választási lehetőségek relevanciáját elemzi
Kezeli a szabványokat és az egyéb nemzetközi szokványokat
Ütemezi a munkafolyamatokat és fontossági sorrendbe állítja a feladatokat
függetlenül (időmenedzselés)
Megoldásokat dolgoz ki/talál és meghatározza relevanciájukat és
következményeiket
Követelmény specifikációkat, műszaki specifikációkat és jelentéseket ír
(világosan, pontosan és részletesen)

Személyes és szociális tudás, jártasságok és kompetenciák
–– Kreatív és képzeleterővel rendelkezik
–– Vásárló orientált és képes a felhasználó helyzetébe képzelni magát és a
döntéseket ennek megfelelően adaptálni
–– El van kötelezve a vállalati stratégia, kultúra és célkitűzések mellett
b. Tanulási egységek (Melyek a javasolt képzési területek / tanulási
területek?)
A.1. Az Információs Rendszer /IS/ és az Üzleti Stratégia összhangba hozása (2%)
A Web Tartalom Menedzser tisztában van az információs rendszer modellel
kapcsolatos hosszú távú üzleti követelményekkel és meg tudja valósítani azokat a
felső vezetés által közölt módon. Tárgyal az alvállalkozókkal, menedzseli, irányítja
és ellenőrzi azokat. Képes stratégiai és innovatív hosszú távú üzleti megoldások
kidolgozására és kivitelezésére.
A.2. Szolgáltatási szint menedzselése (4%)
Egyezteti a végső szolgáltatási szint megállapodásokat (SLA) és szerződéseket a
felajánlott szolgáltatásokra vonatkozóan. Figyelembe veszi a vásárlók és az üzleti
tevékenység igényeit és kapacitásait. A vállalati stratégiát alkalmazza az SLA
vonatkozásában az előre jelzett eredmények elérése érdekében.
A.3. Üzleti Terv Fejlesztés (3%)
A Web Tartalom Menedzser a felelős az üzleti, illetve gyártási terv tervezéséért
és struktúrájáért (azaz a befektetési ajánlatok megtérüléséért, a költség-haszon
elemzésért, a marketing és az értékesítési stratégiáért, a SWOT elemzésért,
stb.). Gondoskodik a technológia üzleti tevékenység előnyére történő stratégiai
alkalmazásában azáltal, hogy a teljes vállalatot lefedő információs architektúrákat
és folyamatokat fejleszt ki. Kommunikálja és eladja üzleti tervét az érintett érdekelt
feleknek és foglalkozik a politikai, pénzügyi és szervezeti érdekekkel. Felelős egy
információs rendszerekre vonatkozó stratégia kidolgozásáért.
A.4. Specifikáció létrehozatala (8%)
A tartalom modul pillanatnyi és cél állapotának elemzése és meghatározása során
a Web Tartalom Menedzser megbecsli a költséghatékonyságokat és a dizájn döntési
sablonokat. Felelős a teljes projektért, illetve termék specifikációért (azaz a projekt
napló fenntartásáért és a struktúra tervek, időbeosztások és mérföldkőleírások
kifejlesztéséért.
A.5. Rendszerek architektúrája (3%)
A Web Tartalom Menedzser hozzájárul az IKT technológia kivitelezésének egy formális
megközelítéséhez, az üzleti követelményekkel összhangban. Ezért beazonosítja
a szükséges komponenseket, azokat a hardvereket, szoftvereket és technológiai

46

Irányelvek eTartalom Fejlesztési Szakmák területén történő képzések kidolgozásához

platformokat, amelyeket integrálni kell a termék jelenlegi és jövőbeli igényeinek
kielégítéséhez. Gondoskodik arról, hogy az összes műszaki szempont figyelembe
vegye az interoperabilitást, a skálázhatóságot és a használhatóságot. Meghatározza
az IKT technológia üzleti igénynek megfelelő kivitelezéséhez szükséges stratégiát.
A.6. Alkalmazás tervezés (12%)
A tartalom modul tervezési és specifikációs folyamata során a Web Tartalom
Menedzser megszervezi az alkalmazás IKT politikának, és felhasználói és vásárlói
igényeknek megfelelő dizájnját. Megbecsli a fejlesztés, a telepítés és a karbantartás
költségeit és kiválasztja az alkalmazás felépítését szolgáló műszaki opciókat.
Integrálja az alkalmazást az összetett környezetbe, figyelembe véve a szélesebb körű
felhasználói perspektívát. Validálja a modelleket a reprezentatív felhasználókkal.
A.7. Technológia figyelése (2%)
A Web Tartalom Menedzser többlet értékkel járul a munkához annak köszönhetően,
hogy lépéseket tesz a kifejlesztett tartalom modul, illetve alkalmazás
hatékonyságának, termelékenységének, minőségének, illetve versenyképességének
javítása érdekében. Képes elképzelni és megfogalmazni a jövőbeli megoldásokat,
az új és a kialakulóban levő technológiákkal kapcsolatos ismeretei alapján. Tanácsot
ad a vezető csapatoknak az üzleti tevékenységet és a technológiát illetően.
2. FELÉPÍTÉS
A tevékenység súlyozása (az ECVET-hez viszonyítva): 21%
a. Tanulási eredmények (A képzésnek mi a megkövetelt eredménye?)
Műszaki tudás, jártasságok és kompetenciák
–– Rendelkezik jártassággal a multimédia alkalmazások, szoftverek, weboldalak
stb. (tovább)fejlesztése terén
–– Adatbázisokat fejleszt és menedzsel
–– Tudja, hogy hogyan kell optimalizálni egy oldalt a keresőmotorok
követelményei szerint
Menedzselési tudás, jártasságok és kompetenciák
–– Rendelkezik előadási és moderálási jártasságokkal
–– Tudja, hogy hogyan lehet az interneten és máshol információt keresni és
osztályozni
–– Gondoskodik a multimédia alkalmazások, szoftverek, weboldalak stb.
(tovább)fejlesztéséről
–– Kommunikál a vásárlókkal, illetve a vállalaton belül
–– Kommunikál angolul, illetve más idegen nyelveken
–– Világosan és tömören megfogalmaz szövegeket, kellő figyelmet szentelve a
natív nyelv helyesírásának és nyelvtanának
–– Világosan és tömören megfogalmaz szövegeket, kellő figyelmet szentelve
az idegen nyelv helyesírásának és nyelvtanának
Személyes és szociális tudás, jártasságok és kompetenciák
–– Kreatív és képzeleterővel rendelkezik
–– Képes munkacsoportban dolgozni
–– Ráérző és diplomatikus a személyek közti interakciók közben és kultúrákat
átfedő ügyekben
Irányelvek eTartalom Fejlesztési Szakmák területén történő képzések kidolgozásához
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Vásárló orientált és képes a felhasználó helyzetébe képzelni magát és a
döntéseket ennek megfelelően adaptálni
Tisztában van a részletek és a pontosság jelentőségével (pontosság)
Átadja / elmagyarázza a műszaki tudást másoknak, oktatási vénával
rendelkezik

b. Tanulási egységek (Melyek a javasolt képzési területek / tanulási
területek?)
B.1. Tervezés és fejlesztés (16%)
Megtervezi és összeállítja /engineers/ a szoftver modulokat és a különböző
komponenseket. Mindig figyelembe veszi az előírt specifikációkat. Teszteli az egyes
egységeket és a teljes rendszert annak biztosítása érdekében, hogy az összes
funkcionális és teljesítmény kritérium teljesüljön. Szabványos eljárásokat és
architektúrákat fejleszt ki az összetett feladatok kezelése céljából.
B.2. Rendszerek Integrációja (0,5%)
A Web Tartalom Menedzser telepíti a hardvereket és a szoftvereket a létező,
illetve javasolt rendszerbe. Létrehoz egy integrációs folyamatot és kialakítja
a belső szabványokat. Az interoperabilitás és a teljes rendszer funkcionalitás
és megbízhatóság integritásának biztosítása érdekében betartja a bevezetett
folyamatokat és eljárásokat. Figyelembe veszi a létező és új modulok specifikációját,
kapacitását és kompatibilitását.
B.3. Tesztelés (1,5%)
Rendelkezik az informatikai rendszerek, illetve a vásárlói használhatósági
követelmények komplex tesztelési eljárásainak megszervezéséhez szükséges
szaktudással. E tesztek biztosítják, hogy az összes belső, külső, nemzeti és
nemzetközi szabványok betartásra kerüljenek, és hogy az új, illetve átdolgozott
komponensek, illetve rendszerek teljesítménye megfeleljen az elvárásoknak. A
tesztek és eredmények dokumentálása és jelentése révén fontos inputot biztosít
az összes olyan személy részére, mint például a tervezők, felhasználók, illetve
karbantartók, valamint a tanúsítási követelmények bizonyításához.
B.4. Megoldás bevezetés (2,5%)
Részt vesz a megoldás felépítésében és az ügyféllel történő kommunikációban.
Tevékenységi köre kiterjed a hardver, szoftver és a hálózat konfigurálására (azaz
telepítésére, upgradelésére, üzembe helyezésére) a rendszer komponensek
interoperabilitásának biztosítása érdekében. Előre meghatározott általános
gyakorlatra vonatkozó szabványokat követ. A felhasználó teljesen működőképes
megoldást kap tőle. Elvégzi a dokumentálást oly módon, hogy rögzíti az összes
jelentőséggel bíró információt, beleértve a berendezések címeit, a konfigurációt
és a teljesítmény adatokat. Tanácsot ad a munkafolyamatok és a munkaeljárások
szoftver upgradekkel történő összehangolására vonatkozóan. Azonban, ha
szükséges, akkor igénybe vesz szakértői erőforrásokat is (például harmadik fél
hálózati szolgáltatókat).
B.5. Műszaki kiadványok fejlesztése (0,5%)
A projekt, illetve alkalmazás követelményeinek megfelelően különböző
dokumentumokat készít. Elkészíti a megjelenítést oly módon, hogy kiválasztja a
megfelelő stílust és médiát, és hogy leírja a különböző funkciókat és jellemzőket.
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A Web Tartalom Menedzser felelős a dokumentumkezelő rendszerért, valamint a
létező dokumentáció aktualizálásáért és validálásáért is.
3. MŰKÖDTETÉS
A tevékenység súlyozása (az ECVET-hez viszonyítva): 7%
a. Tanulási eredmények (A képzésnek mi a megkövetelt eredménye?)
Menedzselési tudás, jártasságok és kompetenciák
–– Tisztában van a vállalati kultúrával, a többi részleg korlátaival
–– Ismeri az Internet kommunikációs szabályait natív nyelven
–– Ismeri az Internet kommunikációs szabályait idegen nyelven
Személyes és szociális tudás, jártasságok és kompetenciák
–– Képes a problémák elemzésére és megoldására
–– Vásárló orientált és képes a felhasználó helyzetébe képzelni magát és a
döntéseket ennek megfelelően adaptálni
–– Tisztában van a részletek és a pontosság jelentőségével (pontosság)
–– Átadja/elmagyarázza a műszaki tudást másoknak, oktatási vénával
rendelkezik
b. Tanulási egységek (Melyek a javasolt képzési területek / tanulási
területek?)
C.1. Felhasználói támogatás (4%)
A felhasználói problémák értelmezése után a vonatkozó információkat átadja
a felhasználónak. Létrehoz egy megoldási adatbázist az incidensek gyorsabb
megoldása érdekében. Gondoskodik arról, hogy az egyeztetett szolgáltatási szintek
teljesüljenek, hogy támogatás rendelkezésre álljon a felhasználó nyitvatartási ideje
alatt, és hogy a szolgáltatás és rendszer teljesítmény folyamatosan javuljon. Ezen
kívül felelős a költségvetés menedzseléséért is.
C.2. Változtatás támogatása (1%)
Az informatikai megoldás evolúcióját lebonyolítja és ahhoz útmutatást ad.
Ellenőrzi és ütemezi a szoftverek, illetve a hardverek összes módosítását annak
érdekében, hogy a többszörös upgradelésből eredő megjósolhatatlan eredményeket
megelőzze. Ellenőrzése alatt tartja a funkcionális aktualizálások, szoftver, illetve
hardver bővítések alkalmazását és a karbantartási tevékenységeket, a rendszer
integritásának biztosítása érdekében.
C.3. Szolgáltatás leszállítása (1,5%)
A Web Tartalom Menedzser módszeresen dolgozik a teljesítmény adatok elemzése
céljából és közli a kapott eredményeket magasabb beosztású kollégáival. Kezeli az
olyan monitorozó és kezelő eszközöket, mint például a Szkriptek /Scripts/ és az
Eljárások /Procedures/. Aktualizálja az üzemeltetési dokumentum könyvtárat és
naplózza az összes üzemeltetési eseményt. Gondoskodik a stabil és biztonságos
alkalmazásról és IKT infrastruktúráról azáltal, hogy a potenciális szolgáltatás szint
hibákat eszkalálja és javaslatokat tesz a szolgáltatás javítására irányuló lépésekre.
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C.4. Probléma kezelés (0,5%)
Képes gyorsan megtalálni az Információs Rendszer hibáit és az incidensek alapvető
okait, és képes megoldani azokat, valamint megelőzni ismétlődő előfordulásukat
az adott problémák további elemzés céljából történő dokumentálásával. Kezeli a
vészhelyzetet jelentő incidenseket oly módon, hogy jól képzett emberi erőforrásokat,
eszközöket és diagnosztikai eszközöket allokál a feladathoz. Eszkalációs folyamatokat
hoz létre annak érdekében, hogy a megfelelő erőforrásokat lehessen bevetni minden
egyes incidens esetében.
4. AKTIVÁLÁS
A tevékenység súlyozása (az ECVET-hez viszonyítva): 9%
a. Tanulási eredmények (A képzésnek mi a megkövetelt eredménye?)
Menedzselési tudás, jártasságok és kompetenciák
–– Rendelkezik előadási és moderálási jártasságokkal
–– Ismeri a tevékenységi területre vonatkozó alapvető jogszabályokat
(szerződésekre vonatkozó törvény, szellemi tulajdonjogok...)
–– Kidolgozza és alkalmazza a minőségbiztosítási stratégiát, szabályokat és
módszereket
–– Méri és jellemzi a hallgatóságot és levonja a megfelelő következtetéseket
–– Tárgyal az alvállalkozókkal, menedzseli, irányítja és ellenőrzése alatt tartja
őket
Személyes és szociális tudás, jártasságok és kompetenciák
–– Átadja/elmagyarázza a műszaki tudást másoknak, oktatási vénával
rendelkezik
–– El van kötelezve a vállalati stratégia, kultúra és célkitűzések mellett
–– Képes munkacsoportban dolgozni
b. Tanulási egységek (Melyek a javasolt képzési területek / tanulási
területek?)
D.2. IKT Minőségügyi Stratégia Kidolgozása (1%)
Felelős az IKT minőség menedzselési rendszerért. Beazonosítja azokat a kritikus
folyamatokat, amelyek befolyásolják a szolgáltatás leszállítását és a termék
teljesítményét. Kielégíti a vásárlók elvárásait és javít az üzleti teljesítményen a
stratégia meghatározása, javítása és finomítása révén. Célkitűzéseket határoz meg
a szolgáltatás menedzselés, a termék és folyamat minőség vonatkozásában. A
Web Tartalom Menedzser kiaknázza és engedélyezi a külső szabványok és legjobb
gyakorlatok alkalmazását.
D.3. Oktatás és képzés biztosítása (4%)
A Web Tartalom Menedzser felelős az IKT képzési szabályzatért. Ez kiterjed a
különböző képzési programok meghatározására, kivitelezésére, megszervezésére,
felépítésére és ütemezésére, valamint azok értékelésére. A kivitelezés után javításra
és adaptációra törekszik. Mindig figyelembe veszi a képzési igényeket és a szervezeti
követelményeket.
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D.4. Vásárlás (1%)
Felelős a szervezet beszerzési szabályzatai alkalmazásáért és a folyamat javításáért.
Gondoskodik egy következetes beszerzési eljárásról, amely üzleti értéket jelent a
szervezet számára. Ez azt jelenti, hogy ő a felelős a specifikációs követelményekért,
a beszállító beazonosításáért, az ajánlat elemzéséért, a szerződés letárgyalásáért,
a beszállító kiválasztásáért és a szerződés kihelyezéséért.
D.5. Értékesítési ajánlat kidolgozása (1%)
A Web Tartalom Menedzser felelős a szervezet olyan műszaki ajánlatok leszállításához
és fejlesztéséhez szükséges kapacitásáért, amely ideálisan megfelel a vásárló
megoldási követelményeinek. "Tanácsadó eladóként" jár el oly módon, hogy
értelmezi és befolyásolja a vásárló igényeit és a referencia üzleti kontextusokat.
D.8. Szerződés menedzselés (2%)
A rendszer beszállítóval történő kommunikáció és a beszállítói szerződés betartatása
felelősségi területei közé tartoznak. A szerződést biztosítja és letárgyalja a
szervezeti folyamatoknak megfelelően és gondoskodik annak betartatásáról (például
minőségügyi szabványok, időben történő szállítás). Ő gondoskodik a költségvetés
integritásáról és ő ellenőrzi azt, hogy a beszállító betartja-e a jogi, egészségügyi és
biztonsági szabványokat.
5. MENEDZSELÉS
A tevékenység súlyozása (az ECVET-hez viszonyítva): 29%
a. Tanulási eredmények (A képzésnek mi a megkövetelt eredménye?)
Menedzselési tudás, jártasságok és kompetenciák
–– Tisztában van az üzletág/ipar általános műszaki trendjeivel/üzleti kultúrájával
–– Tisztában van a vállalati kultúrával, a többi részleg korlátaival
–– Rendelkezik előadási és moderálási jártasságokkal
–– Kommunikál a vásárlókkal és a vállalaton belül
–– Angol és egyéb külföldi nyelveken kommunikál
–– Megtervezi a költségvetést
–– Ütemezi a munkafolyamatokat és fontossági sorrendbe állítja a feladatokat
(időmenedzselés)
–– Menedzsel, irányít és ellenőriz egy munkacsapatot
–– Megvalósíthatósági tanulmányok készítését irányítja (technikai, pénzügyi)
–– Gondoskodik a multimédia alkalmazások, szoftverek, weboldalak stb.
(tovább)fejlesztéséről
–– Menedzseli és értékeli a projekteket
–– Elemzi a választási lehetőségek relevanciáját (kritikus önreflexió)
–– Méri és jellemzi a hallgatóságot és következtetéseket von le
–– Kidolgoz/megtalál megoldásokat és validálja azok relevanciáját és
következményeit
–– Kidolgozza és alkalmazza a minőségbiztosítási stratégiát, szabályokat és
módszereket
Személyes és szociális tudás, jártasságok és kompetenciák
–– Képes munkacsoportban dolgozni
–– El van kötelezve a vállalati stratégia, kultúra és célkitűzések mellett
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Ráérző és diplomatikus a személyek közti interakciók közben és kultúrákat
átfedő ügyekben
Képes a problémák elemzésére és megoldására

b. Tanulási egységek (Melyek a javasolt képzési területek / tanulási
területek?)
E.1. Előrejelzés kidolgozása (2%)
Értelmezi a piaci igényeket és a termékek/szolgáltatások elfogadottságát. Alkalmazza
a vonatkozó metrikákat a különböző részlegek (például gyártás, marketing,
értékesítés és disztribúció) döntéshozatali folyamatának támogatása érdekében.
Tisztában van a globális piaccal, és ennek alapján be tudja azonosítani és értékelni
tudja az üzleti tevékenység, politika és társadalmi kontextus szempontjából a
jelentőséggel bíró inputokat.
E.2. Projekt és portfólió menedzselés (10%)
Projekt menedzselési tudással rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy képes meghatározni
a tevékenységeket, a felelősségeket, a kritikus mérföldköveket, az erőforrásokat,
a jártassági igényeket, az interfészeket és a költségvetést. Képes kielégíteni a
beazonosított üzleti igényeket definiált új, belső, illetve külső folyamatok kivitelezése
révén. Egyes esetekben összességében felelős egy-egy IKT projektért (azaz az
eredményekért, finanszírozásért, erőforrás menedzselésért, időmenedzselésért).
Létrehoz és karbantart dokumentumokat is a projekt előrehaladásának
monitorozásának elősegítése érdekében.
E.3. Kockázatkezelés (4,5%)
Kivitelezi a kockázat menedzselést az információs rendszer és az összes lehetséges
korlátozás (beleértve a műszaki, gazdasági és politikai kéréseket) figyelembevételével,
és a meghatározott kockázatkezelési szabályzatot és eljárást. Felméri a kockázatot
és dokumentálja a potenciális kockázatot és a kockázat kordában tartási terveket.
E.4. Kapcsolatkezelés (8%)
Felelős az ügyfél és a szervezeti folyamatokat bevezető és betartó belső, illetve
külső szolgáltató közti pozitív üzleti kapcsolatért. Rendszeres kapcsolatot tart fenn
velük, és tisztában van környezetükkel. Gondoskodik arról, hogy az ügyfél, partner
és beszállító összes igényét, gondját és reklamációit is megértsék és a szervezeti
szabályzattal összhangban foglalkozzanak azokkal. Engedélyezi az új és a létező
kapcsolatokba történő befektetést.
E.5. Folyamat javítás (1,5%)
A Web Tartalom Menedzser felméri és rangsorolja /benchmarks/ az IKT folyamatokat.
Módszeresen értékeli, megtervezi és kivitelezi a folyamat, illetve technikai
változásokat mérhető üzleti előnyök érdekében. Méri a létező IKT folyamatok
hatásosságát. Kivitelezi az innovációkat és a javításokat a versenyképesség
és a hatékonyság fokozása érdekében. Meggyőzi a felső vezetést a potenciális
változtatásokról.
E.6. IKT minőség menedzselés (2%)
Felelős az IKT minőségügyi politikájának és a folyamatos minőség javításnak a
kivitelezéséért és biztosításáért. Megtervezi és meghatározza azokat a mutatókat,
amelyek az IKT stratégiájával kapcsolatos minőség menedzselését és a teljesítmény
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felülvizsgálását szolgálják. Vezeti a minőségügyi szabályzat kivitelezését, és a
minőségügyi szabványok kitűzését és túlteljesítését.
E.7. Üzleti változtatás kezelése (1%)
Felméri az új informatikai megoldások következményeit. Beazonosítja azokat a
módszereket és szabványokat, amelyek bevezethetők a meghatározott változtatási
követelmények kielégítése érdekében. Figyelembe veszi a strukturális és a kulturális
kérdéseket. Mennyiségileg meghatározza az üzleti előnyöket és fenntartja az üzlet
és a folyamat folytonosságot a változás és például a hatás monitorozásának teljes
időtartama alatt.

5.5.3 Az e-CF és az EQF szintek
A Web Tartalom Menedzser ezen tanulási egységek többségét elvégzi az e-CF 2.
szint esetében. A 2. fejezetben található táblázat szerint a domináló e-CF 2. szint
az EQF 4. és 5. szinteknek felel meg.
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6. SZÓJEGYZÉK
A jelen dokumentumban az alábbi kifejezések az alábbi jelentéssel bírnak:
A ‘képesítés’ egy olyan értékelési és validálási folyamat formális eredményét
jelenti, amely akkor szerezhető, ha egy kompetens testület meghatározza, hogy
egy egyén elérte az adott szabványok által meghatározott tanulási eredményeket;
A ‘szektor’ a szakmai tevékenységeknek a fő gazdasági funkcióján, termékén,
szolgáltatásán, illetve technológiáján alapuló csoportosítását jelenti;
A ‘tanulási eredmények’ azokat az ismereteket jelenti, amelyeket a tanuló tud,
ért és képes használni egy tanulási folyamat befejezte után, mely ismeretek tudás,
jártasság és kompetencia formájában vannak definiálva;
A ‘tudás’ az információ tanuláson keresztül történő asszimilációjának eredményét
jelenti. A tudás egy adott munka, illetve tanulmány területtel kapcsolatos tények,
elvek, elméletek és gyakorlatok halmaza. Az Európai Képesítésk Keretrendszerének
kontextusában, a tudás elméleti és/vagy tényszerű tudásként van leírva;
A ‘jártasság’ feladatok elvégzése és problémák megoldása céljából a tudás
alkalmazásának és a know-how használatának képességét jelenti. Az Európai
Képesítések Keretrendszere kontextusában a jártasságok kognitív jártasságok
(ami logikai, intuitív és kreatív gondolkodás alkalmazásával jár), illetve gyakorlati
jártasságok (kézügyesség és a módszerek, anyagok, eszközök és szerszámok
használatával jár) formájában vannak leírva;
A ‘kompetencia’ a tudás, a jártasságok és a személyes, szociális és/illetve
módszertani képességek használatának munka, illetve tanulási helyzetekben és
szakmai és személyi fejlődés terén bizonyított képességét jelenti.
A ‘munkakör profil’ egy adott munkakör foglalkoztató által meghatározott
definícióját jelenti, mely definíció leírja a szükséges képesítést, a feladatokat,
jártasságokat és kompetenciákat.
Az ‘e-tartalom fejlesztés’ az információk e-kiadás céljából történő kutatásának,
írásának, gyűjtésének, szervezésének, struktúrába rendezésének és szerkesztésének
folyamatát jelenti. Az érintett tartalom tartalmazhat prózát, grafikát, fényképeket,
felvételeket, filmeket, illetve egyéb olyan médiákon levő eszközöket jelent, amelyek
terjeszthetők e-médián keresztül.
A ‘tanulási tartalmak’ az egy adott képzés kontextusában tanított tárgyakat
jelenti. A tanulási eredményekkel szemben, melyek egy bizonyos képzés outputját
képviselik, a tanulási tartalmak az adott képzés inputját testesítik meg.
A ‘tanulási egység’ a tanulási eredményeknek egy értelmes halmaza, például a
projekt menedzser képesítés a következő tanulási egységeket tartalmazza: tervezés,
költségvetés készítés, munkacsapat építés, menedzselés, kontrolling, stb., melyek
a tanulási eredmények egy halmazából állnak.
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Az `ECVET`(European Credit system for Vocational Education and Training – a
Szakmai Oktatás és Képzés Európai Kredit rendszere) egy rendszer, melynek
keretében kredit pontok halmozhatók fel és hordozhatók a szakmai oktatás
és képzés terén, ami lehetővé teszi a szakmai oktatás és képzés során szerzett
tanulási eredmények "rendszer határokat" átszelően törtténő dokumentálását és
tanúsítását.

*Forrás (a munkakör profilon, az ECVET-en, az e-tartalom fejlesztésen, a tanulási tartalmakon és a
tanulási egységeken kívül): Az Európai Parlament és Tanács 2008. április 23-i ajánlása az életen át
tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszerének létrehozatalára vonatkozóan (2008/C 111/01) I.
Függelék – Definíciók
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