
A project hozzáadott értékének elérése érdekében a résztvevőknek lehetőségük volt készségük fejlesztésére a 

munkaerőpiac elérése területén. Ez, mint a project utolsó szakasza, online munkakeresés kurzuson való részvételt 

jelent. 

Ennek keretében két típusú kurzust terveztünk azzal a céllal, hogy javítsuk a munkakeresési és képzettségi kompe-

tenciákat valamint vállalkozási készségeket. MIndkét kurzus azt célozta meg, hogy a gyakorlati és speciális megúuló 

energiához és vidékfejlesztéshez kapcsolódó munkaerőpiaci készségeket fejlesszen. 

A kurzus tutorai meglepetést okoztak azzal, hogy önálló üzleti tervet és pénzügyi tervet kellett készíteni. 

A kurzus az Eszterházy Károly Egyetem korábbi Moodle Platformján futott. A tananyag szintén elérhető less külső 

érdeklődők számára is. Annak érdekében, hogy fejlesszük az oktatás minőségét és a hallgatók nyelvi kompetenciáit, a 

tananyag és a hallgatók ellenőrzése angolul történt. 

A kurzus a hallgatók vállalkozási készségeinek fejlesztésére koncentrált, elsősorban külföldi munkakeresés esetén 

(Spanyolország, Magyarország, Románia) valamint arra, hogy hogyan kell Europass cv-t, motivációs levelet ké-

szíteni, de személyreszabott asszisztenciát is kapott valamennyi résztvevő. 

A kurzus 10 órára szabott, rugalmas időbesoztással készült, így a résztvevők össze tudták hangolni a kurzus ter-

vezését más tevékenységeikkel. 
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Az IN2RURALprojekt a megújuló energia szektor gondolatából indult ki és jelentős potenciált mutat. A project 

megvalósítása alatt különböző tényezőket kellett figyelembe venni, hogy el tudjuk ezt érni.  

Valamennyi résztvevő ország értékelte a jelenlegimunkaerőpiaci és társadalmi-gazdasági  helyzetet valamint a terület 

foglalkoztatási trendjeit és a regionális munkaerőpiac elvárásait.  

Azonosítottuk továbbá a képzési igényeket a jövő megújuló energia piacán. A tanulmány készítése során használt 

módszertan az elemzéshez és a képzési igényekhez kapcsolódóan hasonló indexeket tartalmazott , mélyinterjúk, kér-

dőívek és megbeszélések történtek az ágazat különböző szakértőivel, érintettjeivel. 

A második nagy kihívás a szél, fotovoltaikus és biomassza energia témában történő kurzusfejlesztés volt, az előző 

fázisban feltárt képzési igényekre alapozva. 

A kurzus a hallgatók helyi közösségek igényei területén történő döntésképesség fejlesztésére irányult és fontos in-

formációkkal szolgált a megújuló energiához kapcsolódó technológiák hatékony fejlesztésére. 
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TRANSZNACIONÁLIS TALÁLKOZÓ MAGYARORSZÁGON  

http://www.in2rural.ub.ro/    

https://www.facebook.com/in2rural 

A kiadvány tartalmáért a szerzők felelősek. Nem minden esetben tükrözi vissza az Európai Unió véleményét.  

Az utolsó transznacionális találkozóra az Eszterházy 

Károly Egyetemen került sor  2017 július 17-19 között.. 

A találkozó során a résztvevő egyetemek (Eszterházy 

Károly Egyetem, "Vasile Alecsandri" of Bacau, Jaume 

I. University)  és vállalkozások (Geolin, General 

Electric, Umans) ellenőrízték a zajló tevékenységeket, 

a disszemináció eredményeit és a projekt 

fenntarthatóságát.   

A találkozót Leonor Hernández López , projektvezető 

valamint Isabel Gimenez koordinálta. A vendéglátó 

intézményt Bujdosó Zoltán, az egyetem rektorhelyettese és Fiser Noémi képviselte, míg Vasile Alecsandri 

University of Bacau részéről Petru Gabriel Puiu volt jelen. A kkv-k képviseletében Valerica Rusu (General Electric), 

Jose Segarra Murria és  Kray Zsuzsanna (UMANS) valamint  Patkos Csaba (Geolin) vett részt. 

Zoltan Bujdos, University Vice-Rector of Eszterházy Károly University  

„A 6. transznacionális értekezlet célja az volt, hogy megbeszéljük a projekt hátralévő feladatait és 

véglegesítsük a projektet. A vendéglátó intézmény igyekezett megfelelő feltételeket teremteni a 

munkához így a csapat nagyon hatékonyan dolgozott. A résztvevők megnézték a campus napenergia 

telepét és közös rendezvényen vettek részt. A találkozó során a résztvevők a jövőbeni 

együttműködésekről is beszéltek”. 

 Leonor Hernández López, Jaume I Egyetem,  projektvezető 

„A 6. transznacionális értekezlet kiváló lehetőség volt koordinálni a folyamatokat a projekt sikeres 

zárása érdekében és reflektálni a három év alatt született eredményekre és tapasztalatokra. Emellett 

részleteiben tudtunk beszélni a IN2RURAL projekt fenntarthatóságának erősítéséről, mint például az 

online kurzusok tanayagának használatáról vagy a partner egyetemek közötti új együttműködés 

beindításáról” . 

 

PetruGabriel Puiu, „Vasile Alecsandri”  Egyetem,  Bacau  

„Ez a találkozó az egyensúly pillanata volt. Áttekintettem az elért eredményeket de a nehézségeket is. 

Beszéltünk más, az egyetemek által megvalósított projektekről vidékfejlesztés és megújuló energia 

területén. Mindannyian, tanárok és hallgatók, sokat tanultunk egymástól. A szerződésben 

megfogalmazott fenntartható fejlődés kérdése és a megújuló energia nyitott kérdéseket ad új projektek, 

próbálkozások számára. Mindenki hozzá tud járulni a maga módján”. 
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