Tájékoztató
Kis- és Középvállalkozások ügyvezetője II.
A szakképesítés-ráépülés alapadatai:
A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 345 01
Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Kis- és középvállalkozások ügyvezetője II.
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 1 év
A szakképzésbe történő belépés feltételei:
Érettségi vagy szakközépiskolai érettségi végzettség és bármilyen szakképesítés/szakmai
végzettség (ide értve a régi szakközépiskolákban az érettségi bizonyítvánnyal tanúsított
szakmai végzettséget, vagy felsőfokú végzettséget is), és B1 szintű nyelvtudás az oktatott
nyelvből.
A képzés megkezdése előtt a képzésre jelentkező nyelvi szintfelmérő teszten vesz részt.
Jelentkezési időszak

2017. január 31-ig

Első tanítási nap
Tavaszi szünet
Első félév vége
Képzés vége
Jelentkezés szakmai vizsgára
Szakmai vizsga időszaka

2017. február 1.
2017. április 13-18.
2017. június 15.
2018. január 5.
2017. december
2018. február-március

Helyszínek:
BVHSZC Bókay János Szakgimnáziuma
1086 Budapest, Csobánc u. 1. tel: 313-1067
Németes csoport képzési napjai: hétfő, kedd, csütörtök

BVHSZC Giorgio Perlasca Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
1106 Budapest, Maglódi út 8. tel: 262-5790
Angolos csoport képzési napjai: kedd, csütörtök, péntek

BVHSZC Gundel Károly Szakképző Iskolája
1097 Budapest, Ecseri út 7. tel: 280-6820
Angolos csoport képzési napjai: hétfő, szerda, péntek

BVHSZC Semmelweis Ignác Szakképző Iskolája
1194 Budapest, Csengő u. 1. tel: 282-8213
Angolos csoport képzési napjai: szerda, csütörtök, péntek

BVHSZC Szamos Mátyás Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
1212 Budapest, Petőfi tér 1. tel: 277-6972
Angolos csoport képzési napjai: kedd, szerda, szombat
Beiratkozás: a kiválasztott helyszínen
Kérjük, hogy személyes okmányait, valamint a korábban megszerzett bizonyítványait a beiratkozáskor
hozza magával.

Tanulói jogviszony: Beiratkozáskor tanulói jogviszony jön létre, az oktatásban résztvevők
jogosultak diákigazolványra.
A képzés óraterve:
Tanítási hetek száma: 31 hét
Heti tanítási napok száma: 3 nap
Heti óraszám: 18 óra
Tantárgyak éves óraszáma:
Szakmai elméleti tantárgyak
Idegen nyelv
Vezetői ismeretek
Szakmai gyakorlati tantárgyak

310 óra
31 óra

Informatikai alapismeretek
Irodai programcsomag használata
Internetes kommunikáció

31 óra
77,5 óra
93 óra

Mentesítések:
A tanév elején lehetőség van korábbi tanulmányok beszámítására. Az erre vonatkozó
kérelmet írásban kell benyújtani az iskola titkárságán, az intézményvezetőnek címezve. A
kérelmet elfogadásáról az intézményvezető dönt, amely döntéséről határozatban értesíti a
tanulót.
Amennyiben a tanuló a komplex szakmai vizsgára jelentkezik, a komplex szakmai
vizsga részeinek teljesítése alól nem adható a Szakmai és vizsgakövetelmény alapján
mentesítés, így a szakmai vizsga valamennyi vizsgatevékenységéből teljesítenie kell.
A szakmai vizsga ingyenes.

