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Újabb támogatott mesterképzés indul a kamaránál

Dunaújváros Megyei Jogú Város Kereskedelmi és Iparkamara a szakképzési
törvényben meghatározott feladataként 2019-ben mesterképzést és vizsgáztatást
szervez – meghatározott keretszámmal – támogatott formában.

MOST MÉG LEHETÕSÉGE VAN AKÁR 80%-OS TÁMOGATÁSSAL
A MESTERVIZSGA MEGSZERZÉSÉRE

A képzés és vizsgáztatás fajlagos költsége 300.000,- Ft/fõ, amelybõl most 60.000 Ft-ot
kell önerõként megfizetni, a fennmaradó részt a program finanszírozza.

A mestervizsga célja, hogy biztosítsa: a magasabb szakmai minõsítés elérésének lehetõségét,
a tanulók képzéséhez szükséges, magas szintû szakmai és pedagógiai ismeretek elsajátítását,
a vállalkozás indításához, sikeres mûködtetéséhez szükséges ismeretek elsajátítását, a
vállalkozás mesterjelölt eleget tehessen az egyes szakmákban, a vonatkozó jogszabályokban
meghatározott mûködési feltételeknek.

Mestervizsgára való jelentkezés feltételei:

az adott szakmában az állam által elismert szakképesítéssel – illetve a szakmai
követelményben feltételként meghatározott szakmai képesítéssel – rendelkezik, s ezt
közokirattal vagy annak hiteles másolatával igazolja.
az adott szakma mestervizsga követelményrendszerében elõírt szakirányú szakmai
gyakorlattal rendelkezik,/ szakmától függõen 3-5 év / s ezt munkáltatói igazolással,
munkakönyvvel vagy egyéb hitelt érdemlõ módon igazolja.

Megjegyzés: A szakmai gyakorlat részidõkbõl is összeállhat, de az utolsó idõszak nem lehet
egy évnél rövidebb, és a vizsgára jelentkezés idõpontjában az utolsó igazolt szakmai
gyakorlat nem lehet egy évnél régebbi. A gyakorlati idõbe nem számítható be a GYED,
illetve a sor- vagy tartalékos katonai, valamint polgári szolgálat ideje.

Részvételi szándékát kérjük, jelezze a mellékelt jelentkezési lap kitöltésével!

Amennyiben felkeltettük érdeklõdését további információért keressen minket az alább
megtalálható elérhetõségen:
Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara Piac tér 2. szám alatt lévõ irodája
telefonszám: 25/501-951

Várjuk jelentkezéseiket!

Keresse fel a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara Facebook oldalát!
Közösségben az Ön vállalkozása sikeréért!

 
 

Dunaújv árosi Kereskedelmi és
Iparkamara
2400 Dunaújváros, Latinovits Z. u. 10.
w w w .dkik.hu, 25/502-060, dkik@dkik.hu

A Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara hírlevele, melyet kamaránk
tagjai kapnak, és akik feliratkoztak hírlevelünkre, illetve akik a regisztráció
során jelezték ez iránti igényüket. Levelezési listánkat semmilyen célra nem
adjuk át harmadik személynek! Amennyiben Ön szándéka ellenére szerepel
címlistánkon, kérjük, jelezze leiratkozási szándékát!
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