TÁMOP-2.3.4.B-13/1-2013-0001
Dolgozva tanulj! – B. alprojekt
………………..………………………………………………………………

Jelentkezési kód :

( mesterszakma megnevezése )

……………………………...…
..…
I. rész - A mesterképzésre jelentkező nyilatkozata ( A gazdálkodó szervezet szakoktatója tölti ki! )
Mesterképzés és mestervizsga jelentkezési és bírálati adatlap

1.

2.

A jelentkező neve, születési dátuma:

Értékelés

A jelentkező lakcíme: ................................................................................................................................ ..

Az értékelő
tölti ki!

telefonszáma: .................................. e-mail címe: .....................................................................................
A jelentkező által oktatott szakképesítés(ek) megnevezése, OKJ száma (1):

pontok

3.
4.
5.
6.

.....................................................................................................................................................................
A képzésen való részvételhez a 20 % önrész befizetését vállalja? (2)
igen
nem
A kamarai nyilvántartás (ISZIIR) szerint nyilvántartott szakoktató? (2)
igen
nem
Hiányszakmában oktat? (3)
igen
nem
Hiányszakma megnevezése: ......................................................................................

7.

6 fő alatti létszámú jelentkezés esetén vállalja-e egy másik megyében induló
képzésben való részvételt?

8.

A jelentkező által tanulószerződés és/vagy együttműködési megállapodás keretében
oktatott tanulók száma összesen. (4)

9.

A jelentkező által tanulószerződés és/vagy együttműködési megállapodás keretében
oktatott kétheti órák száma összesen. (4)

10.

A jelentkező hány éve foglalkozik tanulószerződés és/vagy együttműködési
megállapodás keretében oktatással? (4)

igen

nem

10
10
5
5

0-2 fő
3-5 fő
6 fő felett

1
3
5

0-8 óra
9-21 óra
22 óra felett
0-2 év
3-4 év
5 év felett

1
3
5

Dátum: ............................ A jelentkező aláírása: .................................................................................................

1
3
5
I. rész
összesen:
45 / ………..

II. rész - A gazdálkodó szervezet nyilatkozata ( A gazdálkodó szervezet vezetője tölti ki ! )
A gazdálkodó szervezet adószáma, neve:

Az értékelő
tölti ki!

11.

12.
13.

…………………………………………………………………………………………………………………
Fent nevezett szakoktató mesterképzésen és mestervizsgán való részvételét
igen
nem
támogatom. (2)
Hány fő mestervizsgával rendelkező van az adott szakmában a gazdálkodó
szervezetnél?

pontok
10

4 fő felett
1-3 fő
0 fő

1
3
5

14.

A gazdálkodó szervezetnél a tanulószerződés és/vagy együttműködési megállapodás
keretében oktatott tanulók száma összesen. (4)

1-5 fő
6-25 fő
26 fő felett

1
3
5

15.

A gazdálkodó szervezet hány éve foglalkozik
együttműködési megállapodás keretében oktatással? (4)

1-2 év
3-4 év
5 év felett

1
3
5

tanulószerződés

és/vagy

Dátum: ......................... Cégszerű aláírás és bélyegző: ........................................................................................
Az
értékelő
tölti ki!

A JELENTKEZÉS
Dátum: .......................

ELFOGADVA

ELUTASÍTVA

Értékelő aláírása: ........................................................................................

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefon: 46/501-884
E-mail: nemeth.zsolt@bokik.hu
Honlap: www.bokik.hu

II. rész
összesen:
25 / ……….
Mindösszesen

70 / ………...

TÁMOP-2.3.4.B-13/1-2013-0001
Dolgozva tanulj! – B. alprojekt

Kitöltési útmutató
mesterképzés és mestervizsga jelentkezési és bírálati adatlaphoz

Általános tudnivalók
A jelentkezési lapot nyomtatott nagybetűkkel vagy olvasható írással kell kitölteni.
A válaszokat írja be a kipontozott sorokra, ill. a megfelelő részt húzza alá!
A jelentkezési lap beadásakor csatolni kell az MKIK Mesterképzési és Mestervizsga Szabályzatban előírt dokumentumokat
( http://www.mkik.hu/hu/magyar-kereskedelmi-es-iparkamara/mestervizsga-2027 ).
Jelentkezése elutasításra kerül, amennyiben a minisztériumi rendeletben kiadott mestervizsga követelményben meghatározott
feltételeknek nem felel meg.
A jelentkezési lap aláírások nélkül érvénytelen!
A képzésre vonatkozó valamennyi adatot a kitöltés, aláírás időpontjában meglévő állapotnak megfelelően kell megadni.

Kiegészítések a jelentkezési laphoz
(1)

OKJ szám megtalálható: ( http://www.nive.hu vagy http://www.szakkepesites.hu )

(2)

Jelentkezése elutasításra kerül, amennyiben a 20 % önrész befizetését nem vállalja a jelentkező.

(2)

Jelentkezése elutasításra kerül, amennyiben a kamarai nyilvántartásban (ISZIIR) nem nyilvántartott gyakorlati oktató.

(2)

Jelentkezése elutasításra kerül, amennyiben a gazdálkodó szervezet a gyakorlati oktató mesterképzésen és mestervizsgán való
részvételét nem támogatja.
(3)

Hiányszakmák ……………..………………………………………. megyében a területi kamara által megadva:

2013/2014. tanévben

(4)

2012/2013. tanévben

2011/2012. tanévben

A megfelelő szövegrész aláhúzásával kérjük megjelölni a megállapodási formát!

További információk
Kontaktszemély(ek) elérhetőségei:

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefon: 46/501-884
E-mail: nemeth.zsolt@bokik.hu
Honlap: www.bokik.hu

