Az EQUIPE project esettanulmánya
Debreceni Egyetem Lifelong Learning Központ

Bevezetés
Project címe: Továbbképzéstől a munka világáig.
A project 2002 júliusában kezdődött és 2004 áprilisáig tart. 6 partner intézmény működik
együtt (Debreceni Egyetem különböző karai) és a project keretein belül 6 továbbképzés fog
megvalósulni, melyek hatékonyan hozzájárulnak a vezetői képességek és kompetenciák
létrehozásához és fejlesztéséhez. A projectet az Agrártudományi Centrum Vezetéstudományi
Tanszéke vezeti. A megvalósítás helye: Debrecen, Nyíregyháza
Motiváció a projecthez
Magyarországot gyakran Budapest-központúként szokták jellemezni. Mindez az oktatás
területén is megjelenik, és még inkább megfigyelhető a vezetői képzések területén.
Mostanában azonban ez kezd megváltozni. A vezetői képzések szerepe már kezd növekedni,
de a képző intézmények még nem reagáltak ezekre a változásokra.
Ahhoz, hogy a gazdasági fejlődés sikeres legyen, a régiónak jól képzett vezetőkre van
szüksége. A Debreceni Egyetemnek fontos szerepe van mezőgazdasági szakemberek
képzésében az észak-alföldi régióban, ezért az Egyetemnek is szerepet kell vállalnia a végzett
kutatók segítésében.
A project céljai
A project célja egy olyan továbbképzési program kidolgozása, melynek eredményeként
pályakezdő agrár szakemberek a legrövidebb időn belül, a legsikeresebben és nehézségek
nélkül vezetőkké válhatnak. Olyan vezetői tudással felruházván a gyakorló mezőgazdasági
vezetőket, melyek időszerűek és szakszerűek. Az első években a pályakezdőknek, egyetemi
vagy főiskolai diplomával a kezükben számos nehézséggel kell szembenézniük és olyan
problémákat kell megoldaniuk, melyekre még nem készültek fel és amiben esetleg még
gyakorlatuk sincs. Szakképzettségüknek és személyiségüknek megfelelő munkát kell
találniuk, alkalmazkodniuk kell egy munkahelyi közösséghez, ismerniük kell a munkahelyi
elvárásokat, és meg is kell nekik felelniük.
Célközönség
A programot olyan mezőgazdasági szakembereknek fejlesztették ki, akik egyetemi
diplomával rendelkeznek, most kezdik a pályájukat, tehát, alkalmasak arra, hogy további
képzéseken mezőgazdasági vezetőkké képezzék őket.
A project tevékenysége és módszertana
A project javasolt módszertana és szerkezete megfelel a kompetencia-alapú képzések
elvárásainak. A tantervet úgy dolgozták ki, hogy illeszkedjen a résztvevők szakterületéhez,
fejlessze a kommunikációs képességüket, és sikeres és öntudatos vezetőkké képezze őket. A
vezetési elmélet és vezetési pszichológia modul vállalkozói és vezetői tudást ad. Az
esettanulmányok és a továbbképzés sikeresen hozzájárulhat a vezetői képességek

fejlesztéséhez. Ez a komplexitás lehetővé teszi, hogy a továbbképzés kompetencia-alapú
legyen, ami azt jelenti, hogy a vezetői tudást szélesíti, a vezetői képességeket fejleszti és a
kommunikációs és ön-menedzselés képességét javítja.
A project szerkezete
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Elvárt eredmények
A frissen végzett mezőgazdasági szakemberek számos olyan problémával és nehézséggel
kerülnek szembe, melyekre már az egyetemi, főiskolai tanulmányok alatt fel kellene
készülniük. A project vezetők olyan tanterv kidolgozását tűzték ki célul, mely alkalmas az
egyetemi lifelong képzés megvalósítására. A vezetés területén, olyan nemzetközileg egységes
tanterv, képzési módszer kidolgozását szeretnék elérni, mely a támogatás megszűnése után is
életképes marad. Ezeket figyelembe vették, mikor kiválasztották a partner intézményeket és a
képzés helyét.

