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Tárgy: Kifutó angol nyelvű speciális vezetőképzések a 

Nemzeti Közszolgálati Egyetemen 

 

 

Tisztelt Képzési Referens! 

 

Tájékoztatom, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem központi közigazgatási vezetőknek 

szóló új, angol munkanyelvű, exkluzív képzése az „Adaptive leadership in a rapidly changing 

public administration” című képzéseinek 2018 második félévre tervezett még elérhető 

kurzusai meghirdetésre kerültek a Probono rendszerben.  

 

Ezúton tisztelettel felhívom figyelmüket, hogy a program lezárul, ezért a képzés 

elvégzésére már csak 2018 végéig van lehetőség, ezért jelentkezésüket - a megnövekedett 

igények következtében - novemberig tudjuk fogadni! 

 

Az egyéni fejlesztési igényekre koncentráló intenzív, két napos, angol nyelvű kiscsoportos 

tréning a személyes és a közigazgatási szervezeti kihívások megoldásában segíti a 

résztvevőket. Új vezetési technikák elsajátítása és a személyes vezetési stílus fejlesztése 

mellett, a program lehetőséget kínál a vezetői kapcsolati háló építésére, erősítve a 

közigazgatási szervek közötti együttműködést. A program teljesítésével 41 tanulmányi pont 

kerül elszámolásra. 

 

A 2018. évi tréningcsoportok a Probono felületén még az alábbi időpontokra van lehetőség 

jelentkezni:  

1. 2018. október 17 – 18.  

2. 2018. november 19 – 20. 

3. 2018. november 21 – 22.  

4. 2018. december 17 – 18.  
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A jelenléti képzési napokon teljes ellátás biztosított, a képzés helyszínéül pedig a Nemzeti 

Közszolgálati Egyetem impozáns, Ludovika Campusa szolgál. 

 

Levelemhez mellékelem az angol nyelvű képzésismertetőt és a jelenléti képzési napok 

tematikáját. Felhívjuk a résztvevők figyelmét, hogy a kurzuson való részvétel feltétele az 

angol nyelvtudás. 

 

További kérdés esetén kollégáim készséggel állnak rendelkezésre a leadership@uni-nke.hue-

mail címen vagy telefonon a 06 30 242 – 1030-as telefonszámon.  

 

Kérem, képzésünket továbbítsa, és lehetőségei szerint népszerűsítse a középvezetői beosztású, 

angol nyelven legalább középszinten tudó kollégái körében. Bízom benne, hogy az egyetemünk 

által kidolgozott új tréningprogram elnyeri Ön és munkatársai tetszését, és számíthatunk aktív 

részvételükre. 

 

Budapest, 2018. szeptember 05.   

 

Tisztelettel:    

Klotz Balázs 

    igazgató 

 

 

 

Mellékletek: 

1.sz. melléklet: Képzési tájékoztató 

2. sz. melléklet: Képzési program tervezete 
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