Projektin tausta
INCO II - projekti perustuu aikaisempaan LdV- projektiin
InCo (Internationalization Consulting, Kansainvälistymisen
konsultointi). InCo projektin aikana pienten ja keskisuurten
yritysten kansainvälistymeseen tarkoitettu opetussuunnitelma kehitettiin ja kokeiltiin onnistuneesti. INCO II - projektissa opetussuunnitelmaa on kehitetty ja sopeutettu
uusien maiden tarpeisiin.
Yritysten kansainvälistymisen konsultoinnin tärkeys
on ilmeiden kun ottaa huomioon, että Pk-yritysten osuus
EU:n kaikesta liiketoiminnasta on 99% , ja että ne tuottavat 75 miljoonaa työpaikkaa. Pk-yritysten kaupankäynti sekä
EU:n sisällä että EU:n ulkopuolisten maiden kanssa on tärkeä tekijä Euroopan taloudelle.

Lisätietoja
http://www.inco2.at
http://inco2.e-learning.cc
inco2@bit.at
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www.bit.at

www.fh-joanneum.at

Kansainvälistymisen
konsultointi

Projektiryhmä
www.winnova.fi
INCO II -projekti alkoi marraskuussa 2009 aloitusseminaarilla Grazissa, Itävallassa, missä projektin koordinaattorilla, bit
management Beratung GmbH:lla, on päätoimipaikka.
Projektitiimissä on kuuden oppilaitoksen ja konsulttiyrityksen asiantuntijoita Itävallasta, Sloveniasta, Espanjasta, Turkista ja Suomesta.

Euroopan komission
tukema projekti

www.crea.es

www.crmconsulting.net

www.kadis.si

© Internationalization Consulting II (InCo II) on Leonardo innovaationsiirtohankkeen tulos. Projektissa on seuraavat bit management (AT), FH Joanneum (AT), KADIS (SI), CRM Consulting (TR), CREA (ES), WinNova (FI)

Julkaisua on rahoitettu Euroopan komission tuella.
Komissio ei vastaa julkaisun sisällöstä.

Opetussuunnitelma
Merkittävä INCO II -projektin tulos on päivitetty Kansainvälistymisen konsultoinnin opetussuunnitelma.
Osallistumalla INCO II - opetussuunnitelman mukaiseen
koulutukseen osallistujat saavuttavat päivitetyt tiedot kansainvälistymisen tärkeimmistä tekijöistä. Tällä lisäkoulutuksella sekä yksilöt että Pk-yritykset voivat kasvattaa osaamistaan hyvin ajankohtaisella ja yhä tärkeämmäksi tulevalla
alueella.

Koulutukseen voivat osallistua:
◊
◊
◊
◊

johdon konsultit
johtat / Pk-yritykset
kansainvälisissä tehtävissä toimivat
liiketalouden opiskelijat

Ammatillinen lisäkoulutus
Kansainvälistymisen konsultointi

Virtuaalinen oppimisympäristö
http://inco2.e-learning.cc

Koulutuksen tavoite

Toinen InCo II projektin päätuotos on virtuaalinen oppimisympäristö. Tämä internetissä toimiva ympäristö tarjoaa mahdollisuuden virtuaaliopintoihin ja sieltä löytyy mm.
taustamateriaalia ja opetussuunnitelma.

Suoritettuaan koulutuksen, osallistujilla on taidot kouluttaa ja konsultoida Pk-yrityksiä laajentamaan kansainvälistä kauppaa ja ohjata yrityksiä pääsemään kansainvälisille
markkinoille.

Koulutuksen sisällöt
INCO
ENG
IPM
IE
IMA
CULT
LAW
FUN
IBP

Keskeistä kansainvälisessä konsultoinnissa
Englannin kielen neuvottelu- ja esiintymistaidot
Kansainvälinen projektiosaaminen
Kansainvälinen yritystoiminta
Kansainväliset markkinointistrategiat
Monikulttuurinen johtaminen
Kansainvälistymisen oikeudelliset näkökulmat
Rahoitus
Kansainvälistymisen hyvät käytänteet

Menetelmät
Jokaisessa partnerimaassa toteutetun mahdollisille osallistujille tehdyn selvityksen perusteella, päätettiin opetuksessa käyttää seuraavia menetelmiä:
◊
◊
◊
◊

Kontaktiopetus
Verkko-opiskelu
Itsenäinen opiskelu
Projektityö

Koulutus on jaettu kahteen osioon: Kansainvälinen osio
EU:n alueelta tuleville osallistujille ja kansallinen osio koulutuksen järjestämismaasta tuleville osallistujille (sisältää
maa-/aluekohtaisia asioita mm. lainsäädännöstä, rahoituksesta).
Opetuskieli on englanti

Keskustelupalstalla virtuaalinen oppimisympäristö tarjoaa
mahdollisuuden pitää yhteyttä kouluttajiin ja toisiin koulutusta suorittaviin.

Kansainvälistymisen konsultoinnin järjestö
Yhtenä InCo II - projektin tavoitteena on organisoida Kansainvälistymisen konsultoinnin järjestö.
Järjestön tavoitteena on levittää InCo II projektissa saatuja
tuloksia ja jatkaa ja kehittää toimintaa tulevaisuudessa.

