FELHÍVÁS
BGE oktatói, hallgatói és az MNB alkalmazottai számára
INGYENES TÁVOL-KELETI INTERKULTURÁLIS MENEDZSMENT TRÉNING
A 2019/2020-AS ŐSZI-TAVASZI FÉLÉVBEN

A BGE Keleti Üzleti Akadémiai Központ mintatanterven kívüli ingyenes távol-keleti
interkulturális menedzsment tréninget hirdet meg a 2019/20-as őszi félévre.
A Keleti Üzleti Akadémiai Központ (Oriental Business and Innovation Center - OBIC) 2016ban jött létre a BGE és az MNB együttműködésében, az MNB támogatásával. Az OBIC
általános célja, hogy hozzájáruljon kelet-ázsiai nyelveket beszélő, a kelet-ázsiai országok,
régiók kultúráját, gazdaságát ismerő szakemberek (közgazdászok, nemzetközi kapcsolatok
szakértők) képzéséhez. Ennek keretében az OBIC lehetőséget nyújt, hogy a jelentkezők
térítésmentes távolkeleti interkulturális menedzsment tréningen vegyenek részt.

A távol-keleti interkulturális menedzsment kurzus kidolgozását és meghirdetését az alábbi
tényezők motiválták:
1. A térség egyre erősödő szerepe a gazdasági, kereskedelmi és politikai folyamatokban
indokolja a vonatkozó ismeretek felértékelődését, és ehhez a megfelelő
szakismeretek és szakemberek jelenléte nélkülözhetetlen.
2. Azok a hallgatók, akik nyelvi és kulturális orientációjuknál fogva érdeklődnek a TávolKelet iránt, de az erre vonatkozó ismereteket a bolognai szerkezetben – a tartalmi
korlátok miatt – nem kaphatják meg.
3. A Külkereskedelmi Karon működik a Keleti Nyelvek Munkaközösség Műhelye (1984
óta), amelynek a számos kiadványát, a kutatói és szakmai tapasztalata biztosíték a
minőségi oktatásra.

Részletek:


A tanfolyamon a Budapesti Gazdasági Egyetem oktatói, hallgatói, a Magyar
Nemzeti Bank és leányvállalatai, illetve a Pallas Athéné alapítványok alkalmazottai
és munkatársai vehetnek részt.



A kurzus heti 8 órában 20 héten keresztül tart – két féléven át.



Tanfolyamkezdés: 2019. október 4.



Időpontok: péntek 9:45-12:45 és 13:30-16:30



A kurzus minimum létszáma: 15-20 fő; maximum létszáma 35 fő.



Az oktatás helyszíne a BGE Diósy Lajos utcai épülete (KKK).



A jelentkezésnek nincs nyelvi feltétele.



A kurzust sikeresen elvégző hallgatók a kurzus elvégzéséről oklevelet kapnak a
Keleti Üzleti Akadémiai Központtól.

Általános követelmények:


Az órák rendszeres látogatása.



A záródolgozat megírása a félévek végén.



A félév során legalább egy, OBIC által szervezett rendezvényen való részvétel
(szigorúan követve).

Jelentkezés:


A jelentkezéseket beérkezési sorrendben rangsoroljuk.



Jelentkezni 2019. szeptember 23-ig lehet az alábbi űrlap kitöltésével.

