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Mi a képesítés? 
 

A képesítést úgy lehet definiálni, mint olyan kapacitás, tudás vagy készségek, amelyek 

megfelelnek adott feltételeknek, vagy lehetőséget adnak valakinek arra, hogy felelősséget 

vállaljon, betöltsön egy pozíciót, kiváltságot vagy státuszt élvezzen. 

A képesítés bizonyos feltételek, mint egy adott életkor elérése, eskütétel, egy adott 

oktatási/képzési szakasz befejezése vagy egy diploma vagy bizonyítvány megszerzése, 

beteljesítése során megszerzett „célképességet” jelent. A képesítés nem jelent szükségszerűen 

kompetenciát. 

A Bio-FIT projektben a képesítés kritériuma egy bizonyos képzés befejezése és a 

megfelelő képzési dokumentum megszerzése.  

 

Mi a képesítés célja? 
 

A képesítés és a kreditek elismerése 

A képesítések és a kreditek adományozása közötti kapcsolatok azon az előfeltevésen 

alapulnak, hogy a képesítéseket és a tanulási eredmények (TE) egységeit kreditek 

adományozásán keresztül lehet elismerni. Mivel minden egységnek van kreditértéke, és a 

krediteket át lehet váltani, a képzésben résztvevőknek lehetőségük van a kreditek gyűjtésére 

és arra, hogy a saját tempójuknak megfelelően szerezzék meg a képesítést. Ezen kívül, 

minden egység megfelel az EKKR bizonyos szintjének (kezdettől a 8. szintig). A felsőoktatási 

kontextust alkalmazva, amely szerint egy kreditpont megközelítőleg 10 tanórával egyenlő, a 

képzésben résztvevők eldönthetik, mennyi időre lesz szükségük, hogy megszerezzék a kívánt 

képesítést.  

A Bio-FIT projekt olyan képesítés adományozási rendszert kínál (Bio-FIT SzAB), 

amely előírja, hogy a Bio-FIT képzési program befejezése után a képzésben résztvevők 

kétféle típusú képesítést szerezhetnek: 

- Oklevél. Ahhoz, hogy oklevelet kapjon, a képzésben résztvevőnek 1-13 

kreditpontot kell elérnie, amley egyenlő 10-120 tanórával.  

- Bizonyítvány. Bizonyítványt 14-30 kredit elérésekor (130-300 óra) állítanak 

ki.  

Mindkétféle képesítés kiadható a képzési program által meghatározott bármely 

nehézségi szinten (5., 6. és 7. szint). Ez annak a ténynek köszönhető, hogy ezek a 

dokumentumok a képesítés nagyságrendjét tükrözik, nem a nehézségi szintjét. Az utóbbit a 

képesítés címe jelöli, ami megmutatja annak kiterjedését és tárgyát is.   

A tanulási útvonalakként kínált, tanulási eredményekre alapozott Bio-FIT képzési 

program a következő kreditpont keretet öleli fel (1. és 2. táblázat).  

http://bio-fit.eu/etraining/q1#qual-sertification
http://bio-fit.eu/etraining/q1#qual-sertification
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1. táblázat A Bio-FIT TE egységei (Bio-FIT TEE) és az azoknak megfefelő kreditpontok 

a megszerzett tudás és készségek tekintetében.  

 

TE egységek Tartalom Kreditpontok 

(KP) 

Összes KP 

1. TEE 

1. TE: Miért a biotrágya?  

3. TE: A biotrágyák általánosan elfogadott 

gyakorlata 

6. TE: A biotrágya minőségellenőrzése 

2 

8 3 

3 

2. TEE 
2. TE: Tendenciák a biotrágya készítésében 

5. TE: A biotrágya készítése 

2 
5 

3 

3. TEE 4. TE: Nano-trágyák  3 3 

4. TEE 8. TE: A biotrágyákra adott növényválasz  3 3 

5. TEE 

7. TE: A biotrágya felhasználása  

9. TE: : A biotrágya alkalmazása a fenntartható 

gazdasági fejlődésre – előnyök és korlátok 

3 

5 

2 

6. TEE 

10. TE: A biotrágya készítés technológiája - 

tudatosság, marketing és a fenntartható fejlődés 

jövőbeli perspektívái 

12. TE: A biotrágya piac  fejlődése 

2 

4 

2 

7. TEE 
11. TE: Az Európai Unió bio-gazdálkodási 

politikája 
2 2 

  Összes KP: 30 
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2.táblázat Bio-FIT tanulási útvonalak a szakmai profilok és a képesítés típusa szerint a szakképzésben. 

Szakmai profilok a 

szakképzésben 
EKKR TEE TE Pontok Képesítés típusa 

Mező- és erdőgazdálkodási 

szakoktató - Agronómia  

 

7 

1. TEE 

1. TE: Miért a biotrágya?  

3. TE: A biotrágyák általánosan elfogadott 

gyakorlata 

6. TE: A biotrágya minőségellenőrzése 14 Bizonyítvány 

3. TEE 4. TE: Nano-trágyák  

4. TEE 8. TE: A biotrágyákra adott növényválasz  

Biológia, botanika, zoológia 

és hasonló szakmák 

szakoktatója  

 

6 

2. TEE 
2. TE: Tendenciák a biotrágya készítésében 

5. TE: A biotrágya készítése 

11 Oklevél 
3. TEE 4. TE: Nano-trágyák  

4. TEE 8. TE: A biotrágyákra adott növényválasz  

Kémia szakoktató  

 
7 

1. TEE 

1. TE: Miért a biotrágya?  

3. TE: A biotrágyák általánosan elfogadott 

gyakorlata 

6. TE: A biotrágya minőségellenőrzése 

15 Bizonyítvány 
4. TEE 8. TE: A biotrágyákra adott növényválasz  

6. TEE 

10. TE: A biotrágya készítés technológiája - 

tudatosság, marketing és a fenntartható fejlődés 

jövőbeli perspektívái 

12. TE: A biotrágya piac  fejlődése 
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Szakmai profilok a 

szakképzésben 

EKKR TEE TE Pontok 
Képesítés típusa 

Agrár-technikus  5 

1. TEE 

1. TE: Miért a biotrágya?  

3. TE: A biotrágyák általánosan elfogadott 

gyakorlata 

6. TE: A biotrágya minőségellenőrzése 
13 Oklevél 

2. TEE 
2. TE: Tendenciák a biotrágya készítésében 

5. TE: A biotrágya készítése 

Környezetvédelmi szakoktató  7 

2. TEE 
2. TE: Tendenciák a biotrágya készítésében 

5. TE: A biotrágya készítése 

16 Bizonyítvány 

5. TEE 
7. TE: A biotrágya felhasználása  

9. TE: : A biotrágya alkalmazása a fenntartható 

gazdasági fejlődésre – előnyök és korlátok 

6. TEE 

10. TE: A biotrágya készítés technológiája - 

tudatosság, marketing és a fenntartható fejlődés 

jövőbeli perspektívái 

12. TE: A biotrágya piac  fejlődése 

7. TEE 
11. TE: Az Európai Unió bio-gazdálkodási 

politikája 

Mezőgazdasági szaktanácsadó  6 

2. TEE 
2. TE: Tendenciák a biotrágya készítésében 

5. TE: A biotrágya készítése 

13 Oklevél 
3. TEE 4. TE: Nano-trágyák  

4. TEE 8. TE: A biotrágyákra adott növényválasz  

7. TEE 
11. TE: Az Európai Unió bio-gazdálkodási 

politikája 
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Szakmai profilok a 

szakképzésben 

EKKR TEE TE Pontok 
Képesítés típusa 

Mezőgazdasági ellenőr  6 

3. TEE 4. TE: Nano-trágyák  

13 

 

 

 

Oklevél 

4. TEE 8. TE: A biotrágyákra adott növényválasz  

5. TEE 
7. TE: A biotrágya felhasználása  

9. TE: : A biotrágya alkalmazása a fenntartható 

gazdasági fejlődésre – előnyök és korlátok 

  7. TEE 
11. TE: Az Európai Unió bio-gazdálkodási 

politikája 
 

 

Szakmai gyakorlatot vezető 

oktató  
7 

1. TEE 

1. TE: Miért a biotrágya?  

3. TE: A biotrágyák általánosan elfogadott 

gyakorlata 

6. TE: A biotrágya minőségellenőrzése 
15 Bizonyítvány 

2. TEE 
2. TE: Tendenciák a biotrágya készítésében 

5. TE: A biotrágya készítése 

7. TEE 
11. TE: Az Európai Unió bio-gazdálkodási 

politikája 
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Szakmai profilok a 

szakképzésben 

EKKR TEE TE Pontok 
Képesítés típusa 

Mező- és erdőgazdálkodási 

menedzser 
7 

2. TEE 
2. TE: Tendenciák a biotrágya készítésében 

5. TE: A biotrágya készítése 

16 Oklevél 

5. TEE 
7. TE: A biotrágya felhasználása  

9. TE: : A biotrágya alkalmazása a fenntartható 

gazdasági fejlődésre – előnyök és korlátok 

6. TEE 

10. TE: A biotrágya készítés technológiája - 

tudatosság, marketing és a fenntartható fejlődés 

jövőbeli perspektívái 

12. TE: A biotrágya piac  fejlődése 

7. TEE 
11. TE: Az Európai Unió bio-gazdálkodási 

politikája 

Agrárközgazdász 5 

1. TEE 

1. TE: Miért a biotrágya?  

3. TE: A biotrágyák általánosan elfogadott 

gyakorlata 

6. TE: A biotrágya minőségellenőrzése 
12 Oklevél 

6. TEE 

10. TE: A biotrágya készítés technológiája - 

tudatosság, marketing és a fenntartható fejlődés 

jövőbeli perspektívái 

12. TE: A biotrágya piac  fejlődése 
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Szakmai profilok a 

szakképzésben 

EKKR TEE TE Pontok 
Képesítés típusa 

Pályaválasztási szakértő  

 
5 

1. TEE 

1. TE: Miért a biotrágya?  

3. TE: A biotrágyák általánosan elfogadott 

gyakorlata 

6. TE: A biotrágya minőségellenőrzése 13 

 

 

 

Oklevél 

5. TEE 
7. TE: A biotrágya felhasználása  

9. TE: : A biotrágya alkalmazása a fenntartható 

gazdasági fejlődésre – előnyök és korlátok 
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Hogyan garantálhatóak a tanulási eredmények egységei és a 

képesítések minősége? 

 

Ahhoz, hogy elfogadható legyen, minden megadott képesítésnek meg kell felelnie 

bizonyos szabályozási követelményeknek. Ez azt jelenti, hogy az egész folyamat: az egységek 

kidolgozása, a képesítések kidolgozása és akkreditálása és a kreditek és egységek 

rendelkezésre bocsátása, meg kell, hogy feleljen az EKKR/NKKR és az ECVET 

rendelkezéseinek. Ahhoz, hogy helyesen működjön, biztosítani kell a folyamat számára 

tanulási eredmények egységeinek a sorozatát, amelyet folyamatosan fenntart és ellnőriz az a 

szervezet/intézmény, amely kiadja a képesítéseket: a „Bio-FIT” partnervállalata. Ez a tanulási 

eredmények egységeiből álló sorozat lehetőséget nyújt a képzésben résztvevőknek arra, hogy 

a 2. táblázatban bemutatott modell TEE-ken kívül kiegészítő TEE-ket végezzenek el, hogy 

felminősíthessék a már megszerzett igazolásukat bizonyítvánnyá.  

 

A Bio-FIT SzAB megfelelése az EKKR-nek 

A Bio-FIT SzAB a szakképzés céljaira lett kidolgozva, és kreditpontok 

adományozásán alapszik, amelyek a képzés terjedelmét és a szintrendszert (5., 6. és 7. 

referenciaszint) ölelik fel, amely a képzés nehézségét mutatja. Elfogadja az EKKR 

megközelítését, mely szerint egy kreditpont megközelítőleg 10 képzési órát fed le. A Bio-FIT 

SzAB-ot a projekt partnerei közösen irányítják a projekt igazgatótanácsának felügyelete alatt.  

 

A Bio-FIT szakmai képesítések megszerzésének az 
algoritmusa 

 

Szakmai képesítések  

A szakmai képesítés a munkával kapcsolatos képesítésekre vonatkozik. Ezek arra 

hivatottak, hogy lehetőséget adjanak a képzésben résztvevőnek, hogy olyan tudást és 

készségeket szerezzen, amelyeket a nemzeti szakmai előírások (NSzE) megkövetelnek ahhoz, 

hogy egy bizonyos tevékenység elvégezhető legyen. A szakmai képesítés bizonyítékot ad a 

képzésben résztvevőnek arra, hogy megfelelőképpen ki van képezve egy megadott 

munkahelyre, miután elvégezte a képzési programot. A szakmai képesítés garantálja, hogy a 

birtokolt képesítés megfelel a nemzeti szakmai előírásoknak (NSzE) egy bizonyos munkában 

vagy szektorban.  

Az akkreditált szakmai képesítések arra hivatottak, hogy segítsék a képzésben 

résztvevőket abban, hogy megszerezzék a szükséges tudást és készségeket egy konkrét 

munkára, a munkahelyen való szakmai előmenetelre vagy a tanulás folytatására. Megengedik 

a képzésben résztvevőknek, hogy folytassák a tanulmányaikat vagy előléptetésben 

részesüljenek a munkahelyükön.  
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A szakmai képesítéseknek különböző szintjeik vannak, amelyek összekapcsolhatók az 

EKKR referenciaszintjeivel.  

A szakmai képesítések egységekből állnak, amelyek közül mindegyiknek van 

kreditértéke, ami biztosítja a képzésben résztvevőnek, hogy előre lássa, mennyire időre lesz 

szüksége a kívánt képesítés eléréséhez, figyelembe véve, hogy egy kredit egyenlő 10 óra 

képzéssel.  

Azon kívül, hogy lehetővé teszi a képzésben résztvevők számára, hogy megszerezzék 

egy adott munkához szükséges tudást és készségeket, a szakmai képesítés azt is megengedi a 

képzésben résztvevőknek, hogy a szakterületek széles köréből válasszanak.  

Annak ellenére, hogy a munkához kapcsolódó képesítések nagyon hasonlóak más 

képesítésekhez, abban különböznek, hogy az adott szektorban és a munkáltatók által 

leginkább keresett tudásra és készségekre koncentrálnak.  

 

Kreditpontok – halmozás és átváltás 

A kreditpontok alkotják a Bio-FIT SzAB és az EKKR/ECVET magját. Mindkét keret 

egységeken alapul, ahol minden egységnek van kreditértéke és szintje. Egy kreditpont 

körülbelül 10 óra képzést jelent, és mivel a képesítéseket a felhalmozott kreditpontok alapján 

adják, a képzésben résztvevő gyorsan meg tudja határozni, mennyi időt fog igénybe venni, 

hogy megkapja a kívánt képesítést.  

A kreditpontok megmutatják a képzés nagyságrendjét, de nem mutatják annak 

nehézségi fokát. Ezért van az, hogy a kreditpontokat együtt használják a szint 

meghatározásaival, amelyek viszont felfedik a képesítés nehézségét.  

Alapvetően mindkét keret hasonló módon működik, amikor a kreditpontok 

felhalmozásáról és átváltásáról van szó.  

Az EKKR-hez hasonlóan, a Bio-FIT SzAB arra hivatott, hogy megengedje a 

képzésben résztvevőknek a kreditpontjaik átváltását. Így például, annak a tanulónak, aki 

folytatni akarja a tanulmányait vagy új képzési programot akar elkezdeni, nem feltétlenül 

szükséges elölről kezdenie és megismételnie azt a vizsgát, amelyet már letett, egyszerűen csak 

folytathatja a tanulást. A kreditek átváltása azonban nem jelenti azt, hogy a felhalmozott 

kreditpontokat automatikusan elfogadja egy másik képző intézmény vagy képzési igazolást 

kiállító szerv. Az, hogy mennyi és melyik kredit lesz elfogadva, függ az egyes képző 

intézményektől, és természetesen, a megszerzett képesítéstől és a tantárgy tartalmától. A 

döntés legfőképpen az elvégzett képzésnek az új programhoz való viszonyától függ. Minél 

közelebb van egymáshoz a két program, annál nagyobb az esélye az átváltandó kreditek 

elfogadásának vagy jóváhagyásának.  
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A szintek meghatározása 

A Bio-FIT SzAB a képesítések megadását a teljesítmények, nem pedig az elvégzett 

képzés ideje alapján írja elő. Ezért a szintek meghatározásai, amelyek megkövetelik, hogy egy 

bizonyos típusú képesítés kapcsolódjon hozzájuk, kulcs szerepet játszanak a teljesítmények 

értékelésében.  

A Bio-FIT SzAB 3 szintet ölel fel – az 5.-től a 7. szintig. Kreditpontok 

adományozásán keresztül működik, és amikor összegyűlik egy adott mennyiségű kreditpont, a 

képzésben résztvevő kap egy bizonyos fajta képesítést. Például, egy bizonyítvány 

megszerzéséhez szükség van 13-30 kreditre. Képesítéseket – okleveleket és bizonyítványokat 

mindhárom nehézségi szinten lehet szerezni, és ezek csupán a program terjedelmét, nem a 

nehézségét jelölik. A megszerzett képesítés nehézségének a leírására a szintek meghatározását 

használják.  

Az adott szint meghatározásának az alapvető célja, hogy lehetőséget adjon a 

képzésben résztvevőknek, a szerződött intézményeknek, a munkaadóknak és a társadalomnak 

arra, hogy megértsék az adott szint elvégzéséhez szükséges, az EKKR-ben használtakhoz 

hasonló tudást és készségeket. A szintek meghatározásai a képzés eredményét mutatják, és 

nem foglalkoznak a tanulás folyamatával. Mindennek ellenére, irányadóként használják őket 

az egységek kidolgozásánál, hogy garantálva legyen, hogy a képzésben résztvevők tudása és 

készségei egy bizonyos szint elvégzésekor megfelelnek az adott előírásoknak. Ily módon, a 

szint meghatározásai a képzésben résztvevő teljesítményét mutatják egy adott szinten, 

azonban nem mutatják az azon a szinten megtanultak hatékonyságát.  

A Bio-FIT SzAB szerint a szint meghatározásait arra használják, hogy megmutassa a 

következő négy eredményt az adott szinten: 

- tudás és megértés egy specifikus témát illetően; 

- intellektuális készségek; 

- szakmai készségek; 

- széleskörű kompetencia. 

Az EKKR-hez hasonlóan, a meghatározások a Bio-FIT SzAB-ban megengednek egy 

általános összevetést a különböző szintek eredményei között. Azonban nem tárják fel az egyes 

képesítések pontos követelményeit.  

 

Bio-FIT képzési igazolvány 

 

A Bio-FIT képzési igazolványt olyan alapdokumentumok alapján adják ki, amelyek 

bizonyítják, hogy  a képzést befejező és kompetenciát szerző személy birtokában van egy sor 

alkalmazott tudásnak, készségnek és széleskörű kompetenciának. A képzési igazolvány célja, 

hogy olyan hivatalos dokumentumok őrzésének és látható megjelenítésének a helye legyen, 
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amelyek személyes „tulajdonhoz” kapcsolódnak a képzés, munkatapasztalat, hozzájárulás és 

speciális eredmények formájában.  

 

A Bio-FIT KI magába foglalja: 

✓ Kompetencia igazolás/bizonyítvány + melléklet; A kompetencia 

igazolást/bizonyítványt a képző intézmény adja ki, és a kompetenciafejlesztés azon szakaszát 

mutatja, amelyet a képzésben résztvevő elért a képzési folyamat adott pontján. A 

dokumentum tartalmazza a tulajdonosa nevét, a képzés szolgáltatója nevét és a dátumot, 

amelyen kiadták.  

✓ Önéletrajz: EUROPASS szabvány 

✓ Digitális kompetencia igazolása 

✓ EUROPASS mobilitás 

✓ Nyelvi kompetencia igazolása 

✓ Egyéb kompetenciák leírása 

✓ Szakmai célok leírása 

✓ Egyéb bizonyítványok gyakorlati tudásról 

 

Bővebb információért lásd a B részt (ppt prezentáció "Teremtsd meg a jövődet"). 

 

Befejezés 
 

A Bio-FIT KI arra szolgál, hogy segítsen a képzésben résztvevőknek bemutatni a 

kompetenciáikat, amelyeket egy adott tanulási útvonal befejezése után értek el. A felkínált 

dokumentumok sorozata olyan információt kínál, amelyet az illetékes, bioinformatikai 

képzésért felelős szervek felhasználhatnak, hogy értékeljék a tanulási útvonalak 

hatékonyságát a tudás, készségek és széleskörű kompetencia megszerzésekor, a képzésben 

résztvevők szakmai kompetenciájának növelésére/tökéletesítésére.   

A Bio-FIT KI segíthet a képzőknek, hogy jobbá tegyék a képzés folyamatát és azokra 

az ismeretekre, készségekre és széleskörű kompetenciákra fókuszáljanak, amelyek 

megfelelnek a célképzésnek.  

A Bio-FIT KI célja, hogy hasznos legyen a potenciális munkaadóknak is, mivel 

rendezett és jól megválasztott információt szolgáltat az alkalmazottak szakmai fejlődéséről, 

készségeiről és tapasztalatairól, felfedve teljesítményüket és képességeiket. A munkaadó így 

értékelheti az adott pozícióra pályázókat.  

Végül, de nem utolsó sorban, a Bio-FIT KI bemutatja azokat a tanulási útvonalakat, 

amelyeket a képzésben résztvevő megtett, és az önértékelés eszközeként szolgál, bemutatva, 

hogyan lehet elérni specifikus és széleskörű kompetenciákat. Ily módon, a dokumentum segít 

a képzésben résztvevőnek, hogy megtervezze jövőbeli szakmai kilátásait
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1. melléklet Kulcskifejezések, amelyeket szem előtt kell 
tartani 

 

Kompetenciák 

Tágabb értelemben a „kompetencia” kognitív kompetenciát (tudás), funkcionális 

kompetenciát (készségek), valamint szociális kompetenciát (viselkedés) jelent. A 

kompetencia három alapelemből áll: 

• TUDÁS: egy konkrét tartalom (elméleti megfontolások, tények, fogalmak, 

feltevések, koncepciók stb.) elsajátítása, megértése és megjegyzése. A tudás jelenti azt, hogy 

„tudjuk, mi az” és „tudjuk, hogyan”, azaz képesség arra, hogy megismerjük a tárgyakat, 

eseményeket, szituációkat, folyamatokat, struktúrákat, és tudjuk, hogyan kell velük dolgozni.  

• KÉSZSÉGEK: foglalkozás- és tárgyspecifikusak, közvetlenül kapcsolódnak 

meghatározott szakmai szerepekhez. A készségek „megmutatják, hogyan kell...”. A készségek 

alapot szolgáltatnak a szakmai megújuláshoz, és meghatározzák az egyén lehetőségeit. A 

munkával kapcsolatos készségeket mutatóként alkalmazzuk az adott szakmára jellemző, 

meghatározott specifikus műveletekhez szükséges egyéni differenciálásra. 

• SZÉLESKÖRŰ KOMPETENCIA: általános készségek és attitűdök, amelyek 

egyénileg kapcsolódnak a tanulás, gondolkodás és önképzés folyamatához; a társadalmi 

életben és a munkahelyen való helytállás. 

 

A kompetencia területei 

A kompetencia területe magába foglalja a kompetenciák különböző formáit, amelyek 

szükségesek egy adott szakmai terület alapfeladatainak elvégzéséhez. Egy munkában az 

alapfeladatokra alapozva meg lehet határzoni a kompetencia különböző területeit, a 

tevékenység összetettségétől, hatóterületétől vagy az adott foglalkozás munkalehetőségeitől 

függően.  

 

A kompetenciafejlesztés folyamata 

A kompetencia minden területén 8-9 lépés határozható meg a kompetenciafejlesztés 

folyamatára. A kompetenciaterület jellege határozza meg, hogy van-e értelme több vagy 

kevesebb lépés elkülönítésére a kompetenciafejlesztésben. Ezért nem lehet előzetesen 

meghatározni a lépések konkrét számát. Ennek következtében, a lépéseknek csak a 

kompetencia egy területén van értelme, és a kompetenciafejlesztés lépéseinek a száma egy 

kompetenciaterületen nem feltétlenül egyenlő minden más terület lépéseivel. A lépéseknek ez 

a „rugalmassága” lehetőséget ad arra is, hogy integráljuk a kompetenciafejlesztés lépéseinek 

már meglévő leírásait.  
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A kompetenciafejlesztés leírása 

A kompetenciák különböző jellemzőktől függenek, és különböző dimenziókban lehet 

őket tetten érni (pédául, a függetlenség mértékében vagy az adott feladat összetettségi 

mutatójában). Ezeket a dimenziókat az alapfeladatokkal kapcsolatban kell kifejezni.  

A következő alapelveket kell figyelembe venni: 

• A kompetenciafejlesztés lépéseinek leírása nem csak egy vagy több 

dimenzió mértékét vagy meghatározását foglalja magába, de a munka kontextusával is 

össze kell kapcsolni.  

• A leírásnak nem szabad csak azokra a kompetenciákra korlátozódnia, 

amelyeket analogikusan meg lehet fogalmazni (például, részkompetenciák, elszigetelt 

feladatok), de nem lehet azonosítani a munka kontextusában.  

• Minta: 

✓ Képesség önálló munkavégzésre; 

✓ Képesség bizonyos összetett feladatokkal való megbirkózásra; 

✓ Képesség a minőségi követelményeknek való megfelelésre; 

✓ Képesség a dinamikus szituációk kezelésére; 

✓ Képesség az átláthatóságnak való megfelelésre. 

 

A kompetenciák leírására használt nyelvi stílus 

Teljes mondatok használata (például "Az illető képes arra, hogy …………”). 

 

 


