Ozadje projekta
Projekt INCO II temelji na prejšnjem LdV projektu InCo (Internationalization Consulting). Tekom projekta InCo je bil
razvit in uspešno poizkusno izpeljan sofisticiran kurikulum za
svetovalce za internacionalizacijo s poudarkom na malih in
srednje velikih podjetjih.
Znotraj projekta INCO II pa se je obstoječi InCo kurikulum
prenesel in prilagodil potrebam dodatnih držav.
Svetovanje pri internacionalizaciji je izrednega pomena, saj mala in srednje velika podjetja predstavljajo 99 %
vsega poslovanja v EU in zagotavljajo 75 milijonov delovnih
mest. Vendar pa zaostajajo v zelo pomembni dejavnosti v
evropskem gospodarstvu, namreč pri izvozu, t.j. evropski
notranji in zunanji trgovini.

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

www.fh-joanneum.at

Svetovanje za
internacionalizacijo
poslovanja

Projektiryhmä
www.winnova.fi
Projekt INCO II se je začel v novembru 2009 s prvim sestankom v Gradcu, Avstriji, na sedežu koordinatorjev projekta bit
management Beratung GmbH.
Projektno skupino sestavlja 6 partnerjev – izkušenih
izobraževalnih ter svetovalnih podjetij ter raziskovalcev iz
Avstrije, Slovenije, Španije, Turčije in Finske.

Euroopan komission
tukema projekti
www.crea.es

www.crmconsulting.net

www.kadis.si

© Internationalization Consulting II (InCo II) je rezultat projekta Leonardo
da Vinci , Prenos inovacij, v sledeči partnerski sestavi: bit management
(AT), FH Joanneum (AT), KADIS (SI), CRM Consulting (TR), CREA (ES),
WinNova (FI)

Izvedba tega projekta je financirana s
strani Evropske komisije. Vsebina publikacije
(komunikacije) je izključno odgovornost
avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč
Evropske komisije.

Kurikulum
Najpomembnejši rezultat projekta INCO II je prirejeni kurikulum za svetovanje na področju internacionalizacije.
Izobraževalni program INO II omogoča udeležencem, da
so na tekočem z znanjem o glavnih dejavnikih internacionalizacije. S tem dodatnim usposabljanjem posamezniki ter
mala in srednje velika podjetja nadgrajujejo svoje profile na
pomembnih, hitro razvijajočih se področjih.

Izobraževalni program ‘Svetovanje za
internacionalizacijo poslovanja’

E-portal
http://inco2.e-learning.cc

Namen izobraževalnega programa

Zelo pomemben rezultat projekta INCO II je Learning Management System (sistem za e-učenje). Namen e-portala je
dopolnitev osebnih srečanj, saj se na njem nahajajo moduli
za e-učenje ter dodatne informacije o kurikulumu.

Po uspešno zaključenem izobraževanju bodo udeleženci
usposobljeni svetovati malim in srednje velikim podjetjem o širitvi mednarodnega poslovanja. Če je udeleženec
menedžer malega ali srednje velikega podjetja, pa bo znal
doseči mednarodni trg.

Na LMS portalu se nahaja tudi forum, ki je namenjen razpravam o vsebinah izobraževalnega programa z mentorji ter
med udeleženci po svetu.

Vsebine izobraževalnega programa
Udeleženci izobraževalnega programa:
◊ poslovni svetovalci
◊ direktorji oz. podjetniki (malih in srednje
velikih podjetij)
◊ zaposleni, odgovorni za mednarodno poslovanje
◊ diplomanti poslovnih in ekonomskih smeri

Metodologija
Po izvedbi analize trga in potreb potencialnih udeležencev
po vseh državah partnericah, ki so vključene v projekt, je za
uspešno izvedbo izobraževalnega programa potrebna kombinirana metodologija:
◊
◊
◊
◊

Osebna srečanja (predavanja, seminarji)
Učenje preko e-portala
Individualno učenje
Projektno delo

INCO
ENG
IPM
IE
IMA
CULT
LAW
FUN
IBP

Osnove svetovanja s področja internacionalizacije
Angleščina za poslovno pogajanje ter predstavitve
Vodenje mednarodnih projektov
Mednarodno poslovanje
Strategije doseganja mednarodnih trgov
Medkulturno poslovanje
Poslovni vidiki internacionalizacije
Viri sredstev & Financiranje
Dobre prakse internacionalizacije

Izobraževalni program se izvaja v dveh sklopih in sicer v
tako imenovanem mednarodnem sklopu (tuji predavatelji)
ter nacionalnem sklopu (predavatelji iz države, kjer se usposabljanje izvaja).
Izobraževalni program se izvaja v angleškem jeziku.

Odbor za certificiranje
Pomemben izid projekta INCO II je še odbor, zadolžen za
certificiranje svetovalcev za internacionalizacijo poslovanja.
Naloga odbora je distribucija in promocija rezultatov projekta INCO II z namenom vzdrževati njihov dolgoročni učinek.

