Kedves Érdeklődő, Kedves Leendő Résztvevő!
Örömmel értesítünk minden kedves érdeklődőt, hogy a KKM Magyar Diplomáciai
Akadémia Kft. meghirdeti a Külkapcsolati interkulturális kommunikációs tréning
I-II. képzését.

A képzések két 30 tanórás modulból állnak, melyek tananyagai felölelik az általános
külkapcsolati, külgazdasági és diplomáciai témaköröket. A tanórák 45 percesek.
Az angol, német, francia, spanyol, olasz és orosz nyelvű, 4+4 hetes képzések csoportonként minimum 6 fő jelentkezése esetén- 2021. szeptember végén indulnak,
hetente 2x4 órában 17:00 órától kezdődően. A jelenlegi szabályozás szerint
jelenléti képzésben. A képzések belvárosi, a Nyugati térhez közeli helyszínen
lesznek.
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A képzés időtartama: 2x30 tanóra 4+4 hét alatt.
A képzések kiscsoportos formában, hétfő-szerda vagy kedd-csütörtöki
napokon kerülnek megtartásra 17:00-20:15 óráig.
Első képzési nap: 2021. szeptember 27.
Utolsó képzési nap: 2021. november 30.
A képzés pontos helyszíne: 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 57. 3. épület.

Web: www.mdakft.hu

Miért érdemes jelentkezni a képzésre?
A képzési modulokon való részvétel elősegíti, hogy a résztvevők magabiztosan és
sikeresen kommunikáljanak szóban és írásban a választott idegen nyelvhez tartozó
interkulturális közegben.
A modul befejezésekor tartott vizsgák lehetőséget biztosítanak a Külgazdasági és
Külügyminisztérium által szervezett diplomáciai szakmai nyelvvizsgán való
eredményes részvétel esélyeinek felmérésére is, melyek alapján a résztvevők
dönthetnek az államilag elismert bizonyítványt adó szakmai nyelvvizsgán való
részvételről.
Egy 30 tanórás képzési modul részvételi költsége 54.000,- Ft, amely a
modulzáró vizsga díját is tartalmazza. A résztvevőkkel felnőttképzési szerződés
megkötésére kerül sor. A modulzáró vizsgán való részvétel feltétele, hogy az órákról
való hiányzás mértéke ne haladja meg a 20%-ot.
Amennyiben szeretne jelentkezni a Külkapcsolati interkulturális kommunikációs
tréning I-II. képzésre, kérjük a csatolt jelentkezési lapot kitöltve, aláírva küldje el a
kik@mdakft.hu e-mail címre.
Jelentkezési határidő: 2021.09.22. 24:00
A képzéshez csatlakozás előfeltétele minimum B2-es szintű adott idegen nyelv
ismerete.
Bővebb információ:
Vas Erzsébet
program koordinátor
KKM Magyar Diplomáciai
Akadémia Kft.
1107 Budapest, Ceglédi út 2.
5. emelet, BIF LOFT irodaház
erzsebet.vas@mdakft.hu
www.mdakft.hu
Tel.: +36 30/631-1954
Szántó Dávid
értékesítési vezető
KKM Magyar Diplomáciai Akadémia Kft.
1107 Budapest, Ceglédi út 2.
5. emelet, BIF LOFT irodaház
david.szanto@mdakft.hu
Tel.: +36 30/320-8762

Web: www.mdakft.hu

További fontos tudnivalók:

A képzés célja, hogy a résztvevők a külkapcsolati munkavégzésük során magas szintű,
hatékony kommunikációra legyenek képesek, illetve a szakmai feladatok megoldására
interkulturális környezetben.
A külkapcsolati munkavégzésre készülő résztvevők
elsajátíthatják a külkapcsolati munkavégzéshez és életkörülményekhez
kapcsolódó szakmai és kulturális háttérismereteket,
elsajátíthatják a más kulturális környezethez igazodó kommunikációs
technikákat és alkalmazzák az ehhez megfelelő szókincset,
elsajátíthatják a külkapcsolati munkához szükséges interkulturális jártasságot,
képessé válnak a külkapcsolati tevékenységre jellemző szituációkban felmerülő
írásban és verbálisan kifejtett szövegek interkulturális helyzetnek megfelelő
értelmezésére,
képessé válnak a Magyarországgal és a hivatalos magyar állásfoglalásokkal
kapcsolatos kérdésekben megfelelő stílusban, írásban és szóban tájékoztatást
adni,
képessé válnak álláspontok mellett és ellen megfelelő stílusban írásban és
szóban meggyőzően érvelni,
képessé válnak saját gondolataikat írásban és szóban, a helyzetnek megfelelő
stílusban meggyőzően kifejteni, illetve közvetíteni.
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Az I. modul (21 óra elmélet / 9 óra gyakorlat) főbb témakörei:
1. Magyarország helye és politikai, gazdasági, társadalmi, kulturális kapcsolatai a
világban és az EU-ban
2. A célország(ok) helye a világban és kulturális jellemzői
3. Az EU intézményi rendszere, aktuális kihívások és prioritások
4. Az EU-n kívüli világ szervezetei, a nagyhatalmi érdekviszonyok és regionális
kihívások
5. Külkapcsolati tevékenységek, események és rendezvények
A II. modul (9 óra elmélet / 21 óra gyakorlat) főbb témakörei:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Diplomáciai tevékenységgel összefüggő feladatok
Gazdálkodási feladatok ellátása
Információs technológiák alkalmazása
Konzuli ügyintézés
Üzemeltetési és egyéb szakmai szolgáltatási feladatok ellátása
Titkársági feladatellátás
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A gyakorlati órákon a témakörök az érdeklődési körnek megfelelő, személyre szabott
súllyal szerepelnek.
Előzetesen elvárt ismeretek:
•
•

Jártasság az általános külpolitikai és európai uniós témakörök
vonatkozásában minimálisan a napi hírek szintjén. (I. modul)
A külkapcsolati tevékenységhez kapcsolódó diplomáciai vagy külgazdasági
szakmai tanulmányok vagy külkapcsolati tevékenységhez kapcsolódó
munkakörben szerzett szakmai gyakorlat. (II. modul)

A képzésben résztvevőknek rendelkezniük kell min. B2 szintű idegen nyelvű írás- és
beszédkészséggel, mivel a témakörök taglalása és a szakmai kommunikációs
készségek fejlesztése idegen (angol, német, francia, spanyol, olasz vagy orosz)
nyelven folyik.

Web: www.mdakft.hu

