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I/2. Nyelvi kommunikáció

a) Anyanyelvi kompetencia

b) Kommunikáció idegen nyelv(ek)en

Képes az egyénileg, illetve párban, csoportban szervezett tanulás, a tanulóközösségek működésének, valamint ezek egymással való kapcsolatának elemzésére, 
a lehetőségek előrejelzésére, ismeri az ezekhez szükséges főbb tudományos eredményeket és releváns gyakorlatokat. 
Képes a szakma tanulásához szükséges alaptudások, képességek, attitűdök hiányának elemző, kritikus, szükség esetén önkritikus feltárására, képes korrekciós terveit 
adatokkal alátámasztva elkészíteni, ebben másokat is segíteni. 
Felelősséget érez az egyéni, társas, szervezeti és rendszer-tanulásért, érti ezek jelentőségét. 

Képes saját gondolatainak és szakmai témáknak szóban és írásban történő árnyalt kifejtésére, birtokolja a szakmai vitához szükséges beszéd- és íráskészséget.

Képes nagyobb mennyiségű idegen nyelvű szakirodalom feldolgozására, kötetlen szóbeli szakmai kommunikációra legalább egy idegen nyelven.

Összehasonlítja és értékeli az adott időben rendelkezésre álló info-kommunikációs eszközöket, hálózatokat, funkciókat, képes a szakterületi feladatokhoz 
leginkább megfelelő megoldások kiválasztására. 
Képes az egyes médiumok, funkciók, platformok új típusú, kollaboratív használatára, kreatív alkalmazására. 
Előnyben részesíti az e-szolgáltatások használatát. 

Kritikai nézőpontot, új látásmódot, megoldásokat, módszertanokat alkalmaz szakterületén /tudományterületén. 
Szakterületén képes kutatást, fejlesztést tervezni, vezetni. 
Szakterületén szükséges innovációkhoz képes tudományos érveket hozni, azokat alátámasztani.

 
Képes projektekben, illetve adott feladatokon dolgozó munkacsoportokban tevékenyen részt venni. 
Képes irányítási feladatok ellátására. 
Projektmenedzsment tudását és képességeit folyamatosan fejleszti, kezdeményezéseiben, döntéseiben a siker közös értékét tartja szem előtt.

Birtokolja az adott szakterület speciális, az adott szakmát művelők életmódjába illeszthető, a környezet- és egészségtudatosságot szolgáló tudást, és törekszik annak 
gyakorlatban történő megvalósítására. 
Képviseli az erőforrásokkal való gazdálkodás fontosságát, ebben tudatosan és felelősen cselekszik.

 
Szakterülete legfontosabb kérdései kapcsán integrálja a nemzeti és európai értékekre támaszkodó szemléletmódot, és átlátja az Európán kívüli világgal való kapcsolat 
jelentőségét.  

Szakterülete legfontosabb problémái kapcsán átlátja és képviseli az azokat meghatározó aktív állampolgári, műveltségi elemeket. 
Magáévá teszi azt az elvet, hogy a folyamatos szakmai szocializáció és a személyes tanulás a közjó szolgálatában áll.

Rendelkezik a szakterület speciális etikai szabályainak és vonatkozó normarendszerének széleskörű ismeretével. 
A szakmai etikai normákat vállalja, továbbadja és alkalmazza szakmai problémák megoldásban, a szakmai együttműködésben és a kommunikációban egyaránt. 
Vállalja a mindenkori szabályrendszer betartását és betartatását.

KÉPZÉSI TERÜLETTŐL FÜGGETLEN, ÁLTALÁNOS KOMPETENCIÁK KÉPZÉSI SZINTENKÉNT

I. SzakmaI kompetencIák megalapozáSát éS fejleSztéSét támogató általánoS kompetencIák
Komplex kompetenciák, melyeknek jellemzője a multifunkcionalitás és a transzdiszciplináris jelleg, valamint a szakmai és általános kompetenciák együttes fejlődése. 

I/1. Folytonos, reflektív önfejlődés 
és szakmai szocializáció

I/3. Info-kommunikációs eszközök, 
funkciók, hálózatok ismerete és 
alkalmazása

I/4. Problémaérzékenység, 
kritikus gondolkodás és kreativitás

I/5. Társas kompetenciák, 
együttműködési készségek 

II/1. Környezet- és egészségtudatos 
magatartás

II/2. A nemzeti kultúra és 
az európaiság értékeihez való viszony

II/3. Az aktív állampolgári léthez 
szükséges műveltség

II/4. A szakmai etika normáinak 
elfogadása, vállalása, képviselete és 
közvetítése

II. SZEMéLyISégjELLEMZŐK, éRTéKEK, ATTITűdöK, NéZETEK, MOTIvÁCIó
Személyes kompetenciák, melyek részt vesznek a szakmai/szakmaspecifikus kompetenciák működtetésében.

7.
SzInt


