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Program
10:00 – 10:10 Köszöntő

Dr. Koczkáné dr. Csiszár Emília nemzetközi rektorhelyettes

10:10 – 10: 30 Kompetenciák határok nélkül

Balogh Blanka Erzsébet PhD hallgató

GTK, Ergonómia és Pszichológia Tanszék

10:30 – 10:50 TAVIE Erasmus Plus Projekt eredményei

Bánfiné dr Klekner Bíbor nemzetközi koordinátor

Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága BME

10:50 – 11:00 TAVIE Kompetenciamérő eszköz bemutatása

Pivarcsiné Fekete Dóra nemzetközi koordinátor

Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága BME

10:50 – 11:10 Kávészünet

11:10 – 11:30 Milyen kompetenciákat igényel az R&D szektor ma és mit fog holnap?

Varga Balázs ügyvezető, MechatroMotive Kft.

11:30 – 11:50 „Fit for Future” 

Barta János, Long-Term Initiatives Planning & Execution Senior Manager

Vodafone Hungary

Milyen tudásra és skillekre van ma szüksége egy mérnöknek, hogy kompetens és 

versenyképes maradjon a tanulmányai utána is? Milyen soft-skill tudásra van szüksége, hogy a multi-nacionális 

vállalatoknál sikeres lehessen? 

11:50 – 12:00 Új kompetenciarendszer a Richterben

Kokavecz János, gépészeti osztályvezető és Bücs-Burján Nóra képzési specialista 

Richter Gedeon Plc.

Hogyan tudnak ennek megfelelni a hallgatók és az újonnan csatlakozók? Milyen viselkedések, készségek szükségesek, hogy 

alapértékeinkhez hűen, de megfelelve az új elvárásoknak és kihívásoknak sikeresek legyünk a jövőben is?



Wifi

Hálózat neve: BME-K

Felhasználónév: tavie

Jelszó: knn47qcx38bp

Android és iOS: tanúsítványt ne ellenőrizze 

Androidon "CA Certificate: Don't validate", vagy

"Hitelesítésszolgáltatói tanúsítvány: Nem érvényesíti"



TAVIE 
Tools for Enhancing and 
Assessing the Value of 

International Experience for 
Engineers

Az Erasmus Plus együttműködés

eredményei



Intézményi partnerek

✓ Universidad Politecnica de Madrid -
Spanyolország

✓ Kungliga Tekniska Hoegskolan -
Svédország

✓ Ecole Centrale de Nantes -
Franciaország

✓ Universita degli Studi di Trento -
Olaszország

✓ Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem

Keret: 500 000 euró

Időtartam:  36 hónap (2018-2021)
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További partnerek

1 AENA

2 SIEMENS
3 ACCENTURE
4 Ambassade de France à Madrid     

5 T.I.M.E. Network

6 DASSAULT SYSTEMS

7 CONFINDUSTRIA TRENTO

8 Tekniska Högskolans studentkår

9 SYNERGIZER



Projekt célkitűzései

1. A legfontosabb globális készségek és 
kompetenciák meghatározása mérnökök 
számára

2. Nemzetközi mobilitás szerepe a készség- és 
kompetencia fejlesztésben

3. Nemzetközi kompetenciamérő eszköz 
kifejlesztése a mérnökök számára



Globális kompetencia 
fogalma

OECD meghatározás szerint

Global competence :
is the capacity to examine local, global and intercultural issues, to understand and 
appreciate the perspectives and world views of others, to engage in open, 
appropriate and effective interactions with people from different cultures, and to act 
for collective well-being and sustainable development (OECD, 2017).





Globális kompetenciák

✓ képesség mások 

ösztönzésére és motiválására

✓ csapatmunka

✓ összefüggések megértése

✓ döntésképesség

✓ teljesítményorientáltság

✓ kapcsolatteremtés

✓ vezetési készség

✓ kommunikáció

✓ idegen nyelvű 

kommunikáció

✓ rendszerszintű 

gondolkodás

✓ tárgyalási képesség

✓ konfliktuskezelés

✓ együttműködési képesség

✓ problémamegoldó készség



Globális kompetenciák 
szerepe  

KÉRDÉS:

Mit gondolnak, a 
felsorolt kompetenciák 
közül melyek azok, 
amelyek globális szinten 
mindenhol ugyanolyan 
fontosak? 

www.menti.com

Code: 4990 5996

http://www.menti.com/


Globális kompetenciák 
szerepe a projekt alapján 

képesség mások ösztönzésére döntésképesség

problémamegoldó készség teljesítményorientáltság



Módszertan: kérdőívek

2019-ben: partnerek által összeválogatott kérdések

Célcsoportok: intézmények, vállalatok, egyetemi hallgatók

✓ Egy mérnöknek a munkahelyén Ön szerint mely:
❖ kompetenciák
❖ viselkedési formák,
❖ tulajdonságok a legfontosabbak?

✓ Melyek azok a kompetenciák, viselkedési formák és/vagy tulajdonságok, 
amelyeket a mérnökök:
❖ leginkább
❖ legkevésbé birtokolnak a munkahelyükön?



Kérdőívben felsorolt 
gondolkodásmódok és 

tulajdonságok  Gondolkodásmódok

➢ nyitottság

➢ rugalmasság

➢ alkalmazkodókészség

➢ érdeklődés

➢ önérvényesítés

➢ öntudatosság

➢ empátia

➢ nemzetközi irányultság

➢ társas készségek

➢ önállóság

➢ kezdeményezőkészség

➢ terhelhetőség

Tulajdonságok

➢ függetlenség

➢ különbségek elfogadása

➢ Képesség a kihívások kezelésére

➢ stressztűrő készség

➢ kezdeményezőkészség

➢ kihívásokra nyitottság

➢ kreativitás

➢ kitartás

➢ segítőkészség

➢ meggyőzőkészség



Pandémiával kapcsolatos 
kérdések a kérdőívben

A COVID járvány:

✓ hogyan befolyásolta a munkaerő felvétel 

folyamatát?

A járványnak köszönhetően:

✓ felmerült-e más életvezetési 

kompetenciák szükségessége?

✓ hangsúlyosabbá vált-e valamelyik 

kompetencia?

✓ Veszített-e jelentőségéből valamelyik 

kompetencia a COVID járvány miatt?



Kérdőív intézményekre
vonatkozó kérdései

✓Mi a legjobb módja a kompetenciák és 
az életvezetési képességek 
fejlesztésének a mérnökhallgatók 
esetében, egyetemen belül?

✓Ajánl-e az egyetem olyan képzést, 
amelyben a hallgatók későbbi 
munkájukhoz szükséges 
kompetenciáikat fejleszthetik?

✓A nemzetközi mobilitás segíti-e 
ezeknek a képességeknek a 
fejlesztését? Hogyan?



Fontos elvárt kompetenciák 
magyar cégek szerint
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szakmailag korszerű,
rendszerszintű tudás

együttműködési
készség

összefüggések
megértése

problémamegoldó
készség

Mechatromotive Vodafone Richter Technoorg



Fontos tulajdonságok 
magyar cégek szerint
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Mechatromotive Vodafone Richter Technoorg



Hiányolt készségek a
magyar cégek szerint
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Mechatromotive Vodafone Richter Technoorg



A magyar céges kérdőívek

eredményeinek összefoglalója 
Nemzetközi mobilitások szerepe a 
kompetenciafejlesztésben:
➢ 2 cég esetében kiemelkedően fontos
➢ többiek esetében egyre fontosabb lesz

A legfontosabb globális kompetenciák, 
tulajdonságok:
➢ Probléma megoldás
➢ Rendszerszintű gondolkodás
➢ Nyitottság
➢ Stressztűrő készség
➢ Kihívások kezelésére nyitottság

Legfontosabb hiányosságok:
➢ Kommunikáció (idegen nyelven is)
➢ Átfogó gondolkodásmód

Mit oktassanak az 
egyetemen?
➢ Prezentációs 

készségek
➢ Dokumentálás 

folyamata

Szakmai gyakorlat:
➢ Tömbösített gyakorlat 

lenne a célravezető
➢ Olyan cégeket 

válasszanak, akik 
motiváltak a 
hallgatókkal



Partnerek kérdőíveinek 
tapasztalatai (1)

Ecole Central
de Nantes

• 10 francia 
nemzetközi cég 
töltötte ki a 
kérdőívet

• Melyek a 
legfontosabb 
elvárt 
kompetenciák?

• Nemzetközi 
mobilitás 
szerepe 
elsődleges

Francia cégek

alkalmazkodókészség kihívások kezelése

ösztönzési és motiválási képesség rugalmasság

döntésképesség stressztűrő készség

társaskészségek



Partnerek kérdőíveinek 
tapasztalatai (2)

Ecole Central de Nantes 
felmérésében a cégek által kiemelt 
hiányosságok a mérnökök 
esetében:

• Empátia
• Érzelmi intelligencia
• Pénzügyi alapkészségek
• Költségvetés kezelése
• Együttműködés
• Interakció
• Rugalmasság
• Vezetési készség

Mit oktassanak az 
Egyetemeken a 
mérnököknek?
• Nyilvános beszéd 

gyakorlása
• Csapatmunka gyakorlása
• Felkészítés a vállalatok 

világában történő 
együttműködésekre



Partnerek kérdőíveinek 
tapasztalatai (3)

Universitá di Trento

➢ 10 olasz nemzetközi 
cég tapasztalatait 
szedték össze

➢ A legrelevánsabb 
kompetenciákat 
választották ki

➢ Érdekesség: idegen 
nyelvtudás 
fontossága

Olasz cégek

rugalmasság kommunikáció, idegen nyelvtudás

csapatmunka probléma megoldás

konfliktuskezelés alkalmazkodókészség

teljesítményorientáltság empátia



Partnerek kérdőíveinek 
tapasztalatai (4)

Universitá di Trento
felmérésében a cégek által 
kiemelt hiányosságok a 
mérnökök esetében:
➢döntésképesség
➢ rugalmasság/ 

alkalmazkodókészség
➢ kommunikáció
➢ szociális, társas 

készségek
➢öntudatosság: saját 

potenciálok, 
kompetenciák és 
készségek ismerete

Nemzetközi mobilitás 
következményeként fejlődő globális 
kompetenciák:
▪ rugalmasság
▪ alkalmazkodókészség
▪ problémamegoldás/ 

teljesítményorientáltság
▪ kihívások kezelése
▪ társas készségek



Partnerek kérdőíveinek 
tapasztalatai (5)

Universidad Politecnica de Madrid:
➢ 6 céget kérdeztek meg
➢ Legfontosabb kompetenciák:
- kommunikáció
- alkalmazkodókészség
- csapatmunka
- vezetési készség

➢ Hiányosságok:
- érzelmi intelligencia
- elköteleződés
- ambíció
- hosszútávú tervezés

KTH Svédország
➢ 7 cég töltötte ki
➢ Kiemelt kompetenciák: 
- kommunikáció
- csapatmunka
- problémamegoldás
- alkalmazkodókészség
- együttműködés
- képesség mások 

ösztönzésére

➢ Hiányosságok:
- kommunikáció
- előadói készségek
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Projekt végső 
eredményei

Útmutatók:
1. Globális kompetenciák fejlesztése -
intézmények számára

➢ Stratégiai és gyakorlati tanácsok, jó 
példák

➢ Hallgatók, oktatók és nem oktató 
személyzet bevonásával

➢ KTH svéd partner koordinálta

2. Állásbörzék szervezésének gyakorlati 
útmutatója

➢ Mérnököknek
➢ Intézményeknek
➢ Vállalati szereplőknek

Kompetenciamérő eszköz



Konklúzió

Nemzetközi mobilitás szerepe kiemelkedő:
✓ kompetenciák
✓ gondolkodásmódok
✓ tulajdonságok fejlesztésében.

Ehhez járul hozzá a kompetenciamérő eszköz.

ONLINE NEMZETKÖZI PÁLYÁZATI INFÓNAP
2021. augusztus 31.

Bővebb információ: nki.bme.hu 



Projekt eredményei: 
Kompetenciamérő eszköz

➢ Koordináció: Universidad Politecnica de Madrid

➢ Módszertan: kérdőív hallgatóknak
➢ TAVIE partnerek
➢ T.I.M.E. partnerintézmények
➢ 800+ válasz

➢ Eredmények publikációja várható



Projekt eredményei: 
Kompetenciamérő eszköz

KÉRDÉS:

Mit gondolnak, mely 
kompetenciájuk a legerősebb 
jelenleg?

www.menti.com

Code: 4990 5996

http://www.menti.com/


Projekt eredményei: 
Kompetenciamérő eszköz



Projekt eredményei: 
Kompetenciamérő eszköz



Projekt eredményei: 
Kompetenciamérő eszköz



Projekt eredményei: 
Kompetenciamérő eszköz

TA VIE COMPETENCY TEST

http://surveytavie.industriales.upm.es/


A TAVIE projektről további 
információ:

https://blogs.upm.es/tavie/



Köszönjük figyelmüket!

Bánfiné dr. Klekner Bíbor
klekner.bibor@bme.hu

Pivarcsiné Fekete Dóra
fekete.dora@bme.hu

mailto:klekner.bibor@bme.hu
mailto:fekete.dora@bme.hu

