Leonardo da Vinci Innovation Transfer Project
2011-1-HU1-LEO05-03632 / LLP-LdV-TOI-2011-HU-018
ENELFA - ENtrepreneurship by E-Learning For Adults

ENELFA - ENtrepreneurship by E-Learning For Adults
Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése
A projekt jövőbeni hasznosíthatósága kétirányú:
 egyrészről a Továbbképzési és Szakképzési Központ segítségével külső körnek
történő értékesítés,
 másrészről felsőoktatásunkban, kiemelten a távoktatáson alkalmaznánk.
I. Külső kör irányába történő hasznosíthatóság
Stratégiánkat a következőkre alapozzuk:
- A próbaképzések tapasztalatai és visszajelzések;
- Az ENELFA zárásaként megvalósított konferencia és kerekasztal beszélgetésből
levonható következtetések;
- A BGF PSZK e-learning tartalmakkal való megjelenése és nyitottsága a különböző
piaci érdekeltek felé, mint szakmai szervezetek, vállalatok, kamarák,
vállalkozásokat támogató szövetségek, alapítványok.
Stratégiánk szintjei:
1. Célcsoportok
1.1 A vállalkozások megszólítása a szakmai szervezeteken keresztül:
- FIVOSZ: Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége
A náluk támogatást nyert fiatal vállalkozók képzésébe beépülni. A tárgyalásokat
folyamatban vannak.
- VOSZ: Vállalkozók Országos Szövetsége: a hozzájuk csatlakozó vállalkozóknak
internetes felületen elérhetővé tenni 3 kiválasztott modult
- Kereskedelmi és Iparkamarák: A BKIK a projekt egyik partnere volt, így
támogatásával saját tagságán túl más kamarákat is el tudunk érni. A BKIK saját
honlapján bemutatja a projektet és az ingyenesen elérhető modulokat,
becsatornáz a BGF által kínált programokhoz.
- Egyéb szakmákat képviselő kamarák: mérnöki, orvosi, ügyvédi kamarák
megkeresése, amelyek tagjai nem rendelkeznek vállalati ismeretekkel, de
munkájukhoz elengedhetetlenek a vállalkozási és gazdálkodási alapismeretek,
amelyeket e modulokban kínálunk.
1.2. A vállalkozások megszólítása közvetlenül a PSZK által, amelyhez az alábbi
értékesítési csatornákat kívánjuk alkalmazni. (A modulok értékesítése a Továbbképzési
és Szakképzési Központ segítségével fog történni):
írott sajtóban történő hirdetés
tovabbkepzes.bgf.hu honlapon történő hirdetés és értékesítés
Google és Facebook hirdetés
hírlevélben történő megjelentetés
partnerintézmények tájékoztatása, az általuk alkalmazott értékesítési
csatornákhoz való csatlakozás
Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez.
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2. Értékesítési alternatívák:
2.1. Ingyenes elérés, amely lényege az alábbi:
a) A modulokat vagy azok egy részét széles körben ingyenesen elérhetővé tesszük.
b) Hozzárendelünk egy oktatót, akik a felmerülő kérdésekre válaszol. Az e-learning
felhasználójának a tanácsadásért kell fizetnie. Ennek hosszú távú elképzelése
szakmai irányú inkubátorház létrehozása és működtetése.
c) Amennyiben a hallgató több modult, vagy modulcsomagot, vagy mind a 30 modult
meg kívánja hallgatni, úgy ezekre differenciált árakat kalkulálunk. Amennyiben az
e-learning hallgatója kíván igazolást kérni a modulok elvégzéséről, ennek külön
díja lehet.
2.2. Ellenérték fejében történő értékesítés
A modulok a Továbbképzési és Szakképzési Központ weblapjáról elérhetőek előfizetés
ellenében. A francia partner útmutatása alapján, összhangban a román partnerrel, erre
az alábbi elképzelés alakult ki:
-

Egy modul: 5 Euró/modul
Teljes csomag (30 modul): 120 Euró
Szakterületenként, az alábbiak szerint:
o Általános vállalkozási ismeretek: 15 Euró
o Számviteli ismeretek: 30 Euró
o Pénzügyi ismeretek: 25 Euró
o Kereskedelmi ismeretek: 25 Euró
o Marketing ismeretek: 20 Euró
o Egyéb ismeretek: 15 Euró

(Az 1. sz. melléklet tartalmazza a modulcsoportokat, az árak ezzel összhangban kerültek
kialakításra.)
Az 1.-es pontban vázolt célcsoportok esetében eltérő lehet a választott és ideális
megoldás.
II. Felsőoktatási felhasználás
1. Célok
A Pénzügyi és Számviteli Kar jelenlegi hallgatói számára ingyenes hozzáférést biztosítva
az alábbi célok érdekében:
- az intézményünkben tanulók a hagyományos módszerek mellett új, korszerű
oktatástechnikai eszközök segítségével ki tudják egészíteni a főiskolai képzések
keretében elhangzott ismereteket;
- a Kar további népszerűsítése az új oktatástechnikai módszertan széles körben
történő terjesztésével, megismertetésével;
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-

a Kar által nyújtott oktatási szolgáltatás-paletta kibővítése (a tandíj ezzel nemcsak
a hagyományos képzési lehetőségeket, hanem a legkorszerűbb oktatási
eszközöket is magában foglalja).

2. Célcsoportok
Az elsődleges célcsoport a Távoktatásban résztvevő hallgatókat jelenti. A távoktatásos
hallgatóknak az alábbi módokon kínáljuk
a) Az ingyenes hozzáférést a NEPTUN - rendszeren keresztül lehet biztosítani –
hallgatói jogviszonyuk megszűnésével a modulokhoz való hozzáférés is
automatikusan megszűnik.
b) A modul alkalmazhatók az egyes tárgyakhoz oktatási segédanyagként. (Lásd: 2.
sz. melléklet modulok tárgyakhoz való hozzárendelése)
c) Kiválthat kötelezően aláírt házi dolgozatot, vagy a tantárgy elvégzésének valamely
más előfeltételét.
d) Bizonyos modulcsoportok önálló tantárgyként is megjelenhetnek a képzési
programban (pl. alapozó jellegű vállalkozói modulok kombinációja, vagy pénzügyi
– számviteli jellegű modulok kombinációja).
Az elsődleges célcsoporton túl a felsőoktatás egyéb szintjein és képzésein is használni
kívánjuk a modulokat az előzőekben vázolt formákban. További célcsoportok:
- Nappali BA és MA képzésben résztvevő hallgatók számára;
- FOSZK hallgatók számára;
- Továbbképzési és Szakképzési Központ posztgraduális képzésein résztvevő
hallgatók számára.
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1. sz. melléklet: A modulok listája, illetve modulcsoportok bemutatása
A képzésben elérhető 30 modul
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Vállalkozásalapítás és újraindítás 30 leckében
Munkaerő toborzás és kiválasztás
A vállalkozó személyiségének jellemzői
A motiváció és a vállalkozó karaktere
A vállalkozásalapítás különböző szakaszai
A vevőpotenciál elemzése
A kínálatom elhelyezése a termék-életgörbén
A kínálat pozícionálása
Kommunikációs terv 10 lépésben
Adattár létrehozása, és annak kereskedelmi hasznosítása
A vevőpotenciál bővítése állami megrendelések révén
Stratégiai figyelőrendszer létrehozása
Üzleti szerződések
A vállalkozások adózásának megismerése
A legmegfelelőbb társasági (vállalkozási) forma kiválasztása
A fejlesztés (innováció) finanszírozása
A mérleg megértése és „olvasása”
Az eredménykimutatás megértése és „olvasása”
A számviteli logika megértése
A beszerzési és értékesítési folyamat számvitelének alapvetései
Az ÁFA működésének megértése
Értékcsökkenés
Az önköltség meghatározása
Készletek optimalizálása
Forgótőke menedzsment
Pénzügyi tervezés
Pénzügyi menedzsment
Teljesítmény kimutatás hatékony teljesítménymutatók segítségével
Az üzleti terv készítése
Kereskedelmi diagnózis felállítása
Pénzügyi diagnózis felállítása
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Modulcsoportok
4.
2.
3.
14.

I. Általános vállalkozási ismeretek
A vállalkozásalapítás különböző szakaszai
A vállalkozó személyiségének jellemzői
A motiváció és a vállalkozó karaktere
A legmegfelelőbb társasági (vállalkozási) forma kiválasztása

18.
17.
16.
19.
20.
21.
22.

II. Számviteli ismeretek
A számviteli logika megértése
Az eredménykimutatás megértése és „olvasása”
A mérleg megértése és „olvasása”
A beszerzési és értékesítési folyamat számvitelének alapvetései
Az ÁFA működésének megértése
Értékcsökkenés
Az önköltség meghatározása

13.
20.
25.
26.
27.
30.

III. Pénzügyi ismeretek
A vállalkozások adózásának megismerése
Az ÁFA működésének megértése
Pénzügyi tervezés
Pénzügyi menedzsment
Teljesítmény kimutatás hatékony teljesítménymutatók segítségével
Pénzügyi diagnózis felállítása

9.
11.
12.
29.
23.
24.

IV. Kereskedelmi ismeretek
Adattár létrehozása, és annak kereskedelmi hasznosítása
Stratégiai figyelőrendszer létrehozása
Üzleti szerződések
Kereskedelmi diagnózis felállítása
Készletek optimalizálása
Forgótőke menedzsment

5.
6.
7.
10.

V. Marketing ismeretek
A vevőpotenciál elemzése
A kínálatom elhelyezése a termék-életgörbén
A kínálat pozícionálása
A vevőpotenciál bővítése állami megrendelések révén

1.
8.
15.
28.

VI. Egyéb ismeretek
Munkaerő toborzás és kiválasztás
Kommunikációs terv 10 lépésben
A fejlesztés (innováció) finanszírozása
Az üzleti terv készítése
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2. sz. melléklet: A távoktatás tárgyaihoz rendelve az egyes modulok
Modul száma és megnevezése
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Munkaerő toborzás és kiválasztás
A vállalkozó személyiségének jellemzői
A motiváció és a vállalkozó karaktere
A vállalkozásalapítás különböző szakaszai
A vevőpotenciál elemzése
A kínálatom elhelyezése a termékéletgörbén
A kínálat pozícionálása
Kommunikációs terv 10 lépésben
Adattár létrehozása, és annak
kereskedelmi hasznosítása
A vevőpotenciál bővítése állami
megrendelések révén
Stratégiai figyelőrendszer létrehozása
Üzleti szerződések
A vállalkozások adózásának megismerése
A legmegfelelőbb társasági (vállalkozási)
forma kiválasztása
A fejlesztés (innováció) finanszírozása
A mérleg megértése és „olvasása”
Az eredménykimutatás megértése és
„olvasása”
A számviteli logika megértése
A beszerzési és értékesítési folyamat
számvitelének alapvetései
Az ÁFA működésének megértése
Értékcsökkenés
Az önköltség meghatározása
Készletek optimalizálása
Forgótőke menedzsment
Pénzügyi tervezés
Pénzügyi menedzsment
Teljesítmény kimutatás hatékony
teljesítménymutatók segítségével
Az üzleti terv készítése
Kereskedelmi diagnózis felállítása
Pénzügyi diagnózis felállítása

Tárgy, amihez a modulok hozzárendelésre
kerülnek
Emberi erőforrás menedzsment
Szociológia
Szociológia
Gazdasági jog
Marketing alapjai
Marketing
Marketing
Üzleti kommunikáció
Marketing
Marketing
Vállalati pénzügyek (2. év) vagy Vállalat
gazdaságtan (1. év)
Vállalati pénzügyek
Adók és támogatások
Gazdasági jog
Vállalkozások pénzügyi alapjai
Számvitel alapjai és Pénzügyi Számvitel 1.
Számvitel alapjai és Pénzügyi Számvitel 1.
Számvitel alapjai és Pénzügyi Számvitel 1.
Számvitel alapjai és Pénzügyi Számvitel 1.
Számvitel alapjai és Pénzügyi Számvitel 1.
Számvitel alapjai és Pénzügyi Számvitel 1.
Számvitel alapjai és Pénzügyi Számvitel 1.
Vállalkozások pénzügyi alapjai
Vállalkozások pénzügyi alapjai
Vállalati pénzügyek
Vállalat gazdaságtan
Vállalkozások pénzügyi alapjai
Vállalat gazdaságtan
Vállalati pénzügyek
Vállalkozások pénzügyi alapjai
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