Consilium Humán Erőforrás Kft.

RENDSZERES KÖZZÉTÉTEL
Képzési tevékenységre vonatkozó információk az 58/2013(XII.13.)NGM rendelet alapján
A képzőintézményre vonatkozó általános adatok
A ké pző inté zmé ny neve:

CONSILIUM Humá n Erő forrá s Kft.

A ké pző inté zmé ny szé khelye:

2133. Sző dliget A) rpá d u. 44.

U+ gyfé lszolgá lati iroda:

1149. Budapest Angol u. 38.
A képzésre vonatkozó általános adatok
U+ zleti angol nyelv_U+ A-1. modul

A ké pzé s megnevezé se:
A ké pzé s azonosı́tó ja a ké pző né l:

2015/1

A ké pzé s nyilvá ntartá si szá ma:

E-000651/2014/C001 (ré gi:PL-6032/001)

A ké pzé s ideje:

2015. januá r 7. 9. 14.

Tá mogatá s té nye, megnevezé se:

TA) MOP-2.1.3.B-12/1-2012-0687

Induló lé tszá m:

2

fő

Sikeresen vizsgá zó k lé tszá ma:

2

fő

A képzésben résztvevők elégedettség-mérésének kérdésenkénti átlagértéke két tizedesre kerekítve
Kié rté kelhető ké rdő ı́vek szá ma:

2
10

Megfelelt-e a ké pzé s elő zetes elvá rá sainak?

10

Milyen mé rté kben talá lja hasznosı́tható nak a ké pzé sen kapott ismereteket?

10

Mennyire elé gedett az elmé letet oktató tré nerrel?

10

Mennyire elé gedett a gyakorlatot oktató tré nerrel?

10

Mennyire elé gedett az elmé leti/gyakorlati ké pzé s szı́nvonalá val?

10

Mennyire elé gedett a ké pzé shez biztosı́tott tananyagok szı́nvonalá val?

10

Mennyire elé gedett az infrastrukturá lis felté telekkel?
Mennyire feleltek meg elvá rá sainak a tudá sa ellenő rzé sé re alkalmazott mó dszerek?
Mennyire elé gedett a ké pzé s megszervezé sé vel?
Mennyire elé gedett a ké pző inté zmé ny ü gyfé lszolgá lati tevé kenysé gé vel?
Mennyire felelt meg elvá sá sainak a ké pzé s ö sszessé gé ben?

10
10
10
10

Budapest, 2015. januá r 14.

U+ gyfé lszolgá lat: 1149. Bp. Angol u. 38.
e-mail: info@consilium-hr.hu
Felnő ttké pzé si engedé ly szá ma: E-000651

tel.: +36 1 793 71 57
web: www.consilium-hr.hu
NAIH – szá m: NAIH-56083/2012, NAIH-56084/2012

