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Oktatási és Kulturális Minisztérium
Muzeológiai Akkreditációs Szakbizottság

                                                                                   Az alapítási engedély száma:____________________

ADATLAP
 A MUZEÁLIS INTÉZMÉNYEK 
SZAKEMBEREI TOVÁBBKÉPZÉSÉHEZ KÉSZÍTETT PROGRAM 
ALAPÍTÁSI ENGEDÉLYÉNEK KÉRELMÉHEZ
/ Kitöltendő és beküldendő 1 eredeti és 6 másolt  példányban!/

1./ A TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM ALKOTÓJA:

Neve:______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Címe:______________________________________________________________________
	irányítószám				település
___________________________________________________________________________
	utca						házszám
Elérhetősége:

Telefon______________________Fax:_________________E-mail:___________________

Jogi státusza: /Aláhúzással jelölendő/
- természetes személy,
- állami, önkormányzati, egyházi fenntartású intézmény,
- gazdasági társaság, magánvállalkozó,
- szakmai, érdekvédelmi szervezet, egyesület, alapítvány,
- egyéb:

2./ A TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 

Megnevezése:________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Képzési idejének összóraszáma: ________óra        

Célzott szakembercsoportja/i/:___________________________________________________

___________________________________________________________________________

A képzési program kidolgozója/i/nak neve, címe:____________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Dátum______________________________________________________________________ 


			PH
	_____________________________________ 
	az alapító hivatalos képviselőjének aláírása



A TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM ADATAI:
(Kitöltendő és beküldendő 1 eredeti és 6 másolt  példányban!)


1./ A továbbképzési program megnevezése:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2./ A továbbképzési program egyeztetésére kijelölt személy neve, címe, telefonszáma:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

3./A továbbképzési program céljának, tartalmának és követelményeinek összefoglalása 
    (maximum 20 sor):
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

4./ A továbbképzési program elsődleges munkaköri célcsoportja:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

5./ A jelentkezéshez szükséges képesítési követelmény: 

Középfokú iskolai végzettség és ______________________________________ szakképesítés

Felsőfokú iskolai végzettség és _____________________________________ szakképzettség

Egyéb feltétel (pl. az OKJ-ben szereplő tanfolyam):
_______________________________________________________________

6./A programban indítható csoport minimális/maximális létszáma: _______/______/fő

7./ A továbbképzési  program képzési idejének összóraszáma: _______________óra

8./ A program képzési napjainak száma:____________ ,     naponként ________óra

9./ A továbbképzésben előforduló munkaformák és időarányok:

1) előadás: _______ óra, 	2) szeminárium: _______ óra, 	3) konzultáció :______ óra

4) tréning:________ óra  	5) gyakorlat: ________ óra,   ebből

    műhelyben: _______ óra.,  terepen: _______ óra, raktárban: ______ óra, egyéb: ______ óra

6) egyéni feladatmegoldás ______ óra

10./ A továbbképzési program tantervi egységeinek száma:_______________

11./ A továbbképzési program részletes bemutatása tantervi egységenként 
       (az Adatlap táblázatának /1. sz. melléklet/ kitöltésésével):
      - A képzési nap sorszáma:
      - A tantervi egység sorszáma: 
      - A tantervi egység címe:
      - A tantervi egység óraszáma:
      - A tantervi egység feldolgozásának munkaformái:
      - A tantervi egység tan- és segédeszközeinek megnevezése:
      - A tantervi egység elsajátításának értékelési formája: 
      - A tantervi egység feldolgozását vezető, közreműködő személy/ek végzettségének,
        szakképzettségének és a megkívánt gyakorlati idejének megnevezése:

12./ A továbbképzési program írott tananyaga (aláhúzással jelölendő):
      - Más által fejlesztett (mellékelendő)
      - Részben saját fejlesztésű (mellékelendő)
      - Kizárólag saját fejlesztésű tananyag (mellékelendő)

13./ Az írott tananyagot biztosítja-e a résztvevők számára? (Aláhúzással jelölendő)
       Igen: a képzés kezdetén- a képzés költségkeretén belül
       Igen: a képzés kezdetén- a képzés költségkeretén felül
       Nem, annak beszerzése a résztvevők kötelezettsége

14/ A résztvevők által kötelezően ismerendő szakirodalom bibliográfiai adatai:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

15./ A résztvevők számára ajánlott szakirodalom bibliográfiai adatai:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

16./ A továbbképzési program teljesítésének tartalmi és formai követelményei
a)	Az értékelés feltételei
(Pl. megadott határidőre írásbeli dolgozat, kiselőadás, záró dolgozat, tesztdolgozat,
írásbeli és szóbeli vizsgák teljesítése; a felsoroltak formai és terjedelmi jellemzőivel)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Egyéb tartalmi követelmény:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

      b) Formai követelmények
A továbbképzési költség befizetésének ütemezése:
___________________________________________________________________________

Egyéb formai követelmények (pl. a résztvevő elfogadható távollétének mértéke a teljes
óraszám %-ában):
__________________________________________________________________________

17./ A továbbképzési program összes követelményének sikeres teljesítését 
       (Aláhúzással jelölendő)
       az alapító, vagy 
       az indító 
által kiállított és nyilvántartott  tanúsítvány igazolja.

18./ A továbbképzés lebonyolításához szükséges tárgyi feltételek:
       a) A képzési program helyszínének, alapfelszereltségének követelményei:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

       b) A továbbképzési programhoz szükséges információhordozók,  taneszközök:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

       c) Az indító által biztosítandó segéd- és tananyagok, felszerelések, eszközök és anyagok:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________


       d) A résztvevők által biztosítandó felszerelések, eszközök, anyagok:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

19./ Az alkotó vállalja-e a program indítását? (Aláhúzással jelölendő)
       Igen	Nem

20./ Ha igen, az ország mely területén vállalja a képzési program indítását?
       (Aláhúzással jelölendő)  
       Országosan, regionálisan, több megyében, meghatározott megyében vagy településen,
       éspedig:
       _____________________________________________________________________

       Ha igen, évente hány képzési csoport indítását vállalja?____________ db

21./ Az alkotó elvárásai és az indítóval szemben, a minőségbiztosítás érdekében:
       (Aláhúzással jelölendő)
A képzési program teljesítését, értékelését követően kérjen
írásbeli véleményt
- a résztvevőktől
- a képzésben résztvevő oktatóktól
- a képzés szervezésének színvonaláról
- a képzési program tartalmáról
- a képzés tárgyi feltételeiről
- a képzés módszereiről
- a képzés megvalósulásának ellenőrzési módjairól
- a képzésben való részvétel értékelési követelményeiről
- a képzés eredményének hasznosítási lehetőségeiről

22./ Milyen feltételek mellett járul hozzá a képzési program más általi indításához?
       (Aláhúzással jelölendő)
       a) feltétel nélkül,
       b) minőségbiztosítási garanciákkal, éspedig:
       _____________________________________
       _____________________________________
       _____________________________________
       c) nem járul hozzá
       d) az indító által begyűjtött információkról az alapítóval szembeni tájékoztatási
       kötelezettség gyakorisága és formai követelményei:
       _______________________________________________________________________
       _______________________________________________________________________
       _______________________________________________________________________

23./ A továbbképzési program akkreditációs eljárási díjának összege:____________

       Befizetésének módja: a bizonylat másolata melléklendő 

       1./ készpénz-átutalási megbízás                            2./ banki átutalás

24./. Ha a továbbképzési programot más képzési rendszerben is akkreditálták,
        a képzési rendszer, az engedély szám és az érvényesség időpontjának jelölése:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________


Dátum _________________________________


			PH


	__________________________________
	az alkotó hivatalos képviselőjének aláírása



	__________________________________

	nyomtatott betűkkel is



Az alapítási kérelem adatlapjához csatolandó az alkotó nyilatkozata a program felhasználási jogáról. (2. sz. melléklet)


















2. sz. melléklet


NYILATKOZAT
A TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM FELHASZNÁLÓI JOGÁRÓL


Alulírott az Adatlap 1. pontjában megnevezett, továbbképzési program alapítását kérelmező, kijelentem, hogy rendelkezem a/az
												


megnevezésű, az OKM Muzeológiai Akkreditációs Szakbizottságához akkreditációra benyújtott, kulturális szakemberek számára szervezett továbbképzési program felhasználásának jogával.
Kijelentem, hogy a program akkreditálásának szerzői jogi akadályai nincsenek.



Dátum ______________________________




			PH


					_____________________________________________
					  A továbbképzési program alapítójának hiteles aláírása

					_____________________________________________
(nyomtatottbetűkkelis)



A: A képzési nap sorszáma	B: A tantervi egység sorszáma	C: A tantervi egység neve	D: A tantervi egység óraszáma	E: A tantervi egység feldolgozásának munkaformája, munkaformái (a lábjegyzet munkaformáinak feltüntetésével)	F: A tantervi egység tan- és segédeszközeinek megnevezése		G: A tantervi egység elsajátításának értékelési formája	H: A tantervi egység feldolgozását vezető, közreműködő személy/ek/ iskolai, szakmai végzettségének, gyakorlati idejének meghatározása

 Előadás, szeminárium, konzultáció, gyakorlat, távoktatás, egyéb munkaforma
A: A képzési nap sorszáma	B: A tantervi egység sorszáma	C: A tantervi egység neve	D: A tantervi egység óraszáma	E: A tantervi egység feldolgozásának munkaformája, munkaformái (a lábjegyzet munkaformáinak feltüntetésével)	F: A tantervi egység tan- és segédeszközeinek megnevezése		G: A tantervi egység elsajátításának értékelési formája	H: A tantervi egység feldolgozását vezető, közreműködő személy/ek/ iskolai, szakmai végzettségének, gyakorlati idejének meghatározása
Munkaformák: előadás, szeminárium, konzultáció, gyakorlat, távoktatás, egyéb munkaforma
12/				A képzési program bemutatása tantervi egységenként, az alábbi rovatok kérdései alapján
(A rovatokat ld.  a Fejlécben)

A
B
C
D
E
F
G
H





























































































































































