WIFI FACILITY MANAGEMENT AKADÉMIA
1) Tréningprogram
A Tréningprogram 9 különálló modulból épül fel (az egyes modulok témáit és a
kezdés időpontjait a program honlapján ismertetjük).
2) Regisztráció
Miután regisztrált a felületre, beiratkozhat az egyes modulokra. Minden egyes
modulra be lehet iratkozni egy héttel a kurzus meghirdetett kezdése előtt.
3) Tréning-módszertan
A WIFI Facility Management Akadémia résztvevőjeként négyféle képzési módszer
közül választhat:
-

Önálló tanulás – Amennyiben ezt az opciót választja, hozzáfér az adott/összes
modul teljes anyagához. Azonban a vizsgafeladatok és tesztek nem lesznek
elérhetőek az Ön számára. Amennyiben ezt a képzési módszert választja, nem
kap tanúsítványt.

-

Egy modul teljesítése –Amennyiben ezt az opciót választja, csak egy modul
elvégzésére lesz lehetősége. Miután részt vett a virtuális konzultációkon és a
vitafórumon, valamint sikeresen kitöltötte az ellenőrző kérdéseket és a tesztet,
csak az adott modulra vonatkozóan kap tanúsítványt.

-

Tanúsítványt biztosító tréning-teljesítés –Amennyiben ezt a képzési módot
választja, követnie kell a modul időrendi beosztását (órarend) az előzetes
programtervnek megfelelően. Miután sikeresen teljesítette a modulokat 1-től 8ig, hozzáférést kap a 9-es modulhoz, ahol záróvizsgát kell tennie és
projektmunkát készítenie, amit egy vizsgabizottság fog kiértékelni. Azok a
résztvevők, akik sikeresen teljesítik a vizsgakövetelményeket, tanúsítványt
kapnak a képzés teljesítéséről.

-

Egyéni terv alapján történő teljesítés – Amennyiben nem az előzetes
programtervet (órarend) követve kívánja a modulokat teljesíteni, beiratkozhat
csak azokra a modulokra, amelyek Önt érdeklik. Amennyiben sikerül az összes
modult teljesítenie 1-től 8-ig, hozzáférése lesz a 9-es modulhoz, ahol záróvizsgát
kell tennie és projektmunkát készítenie, amit egy vizsgabizottság fog értékelni.

4) A tréning sikeres teljesítésének feltételei

A tanúsítvány megszerzéséhez minden egyes modul esetében sikeresen kell
teljesítenie a modul zárótesztet. Abban az esetben fogja megkapni a hozzáférést
a teszthez, amennyiben az oktatási anyag 100%-át elsajátította, beleértve tehát
a prezentációt és a jegyzetet. A gyakorlófeladatok nem képezik részét azon
kötelező képzési anyagoknak, amelyeket kötelező áttanulmányoznia a teszthez
való hozzáférés megszerzéséhez.
5) Tartalom
Minden modul elektronikus könyv formájában érhető el, amely tartalmaz egy
jegyzetet, egy prezentációt, ellenőrző kérdéseket, esettanulmányokat,
hozzáférést egy online konzultációhoz a virtuális osztályteremben és egy
fórumhoz, illetve egy tesztet.
6) Online konzultációk
Az online konzultációk hetente egy alkalommal érhetőek el az előzetes
programtervnek megfelelően az adott modulhoz kapcsolódóan. A virtuális
osztályterem 15 perccel az előre közölt kezdési időpont előtt már aktív, de csak
akkor lehet hozzáférni, amennyiben az oktató már bejelentkezett. A megfelelő
minőségű konzultáció érdekében, szüksége lesz egy fejhallgatóra és egy
mikrofonra, (illetve webkamerára).
7) Időtartam
Minden egyes modul 3 héten keresztül érhető el. A 9-es modul csak 2 hétig
elérhető.
8) Vizsga metodika
-

A tananyag elsajátításának értékelés az 1-től 8-ig terjedő modulok esetében
tesztlapos vizsga formájában történik. Minden egyes tesztlap 30 kérdést
tartalmaz, amelyeknél több jó válasz is lehetséges. A tesztet legkésőbb az adott
modul hozzáférésre adott időtartamának utolsó napján teljesíteni kell, a
kitöltésre 60 perc áll rendelkezésre!

-

A 9-es modul esetében az értékelés két részből tevődik össze – a záró eredmény
50%-a projektmunkán alapszik, a másik 50% a záró tesztlapos vizsga eredményétől
függ. A projektmunkával szemben elvárás a gyakorlati megközelítés, a
terjedelmére vonatkozóan pedig a 8-10 oldalas hosszúság. A teszt 40 kérdést fog
tartalmazni, amelyeknél több jó válasz is lehetséges. A résztvevőknek a teszt
kitöltésére 120 perc áll rendelkezésre.

9) Kapcsolat
Ne habozzon felvenni velünk a kapcsolatot amennyiben további kérdései merülnének
fel, vagy bármilyen adminisztratív/technikai segítségre lenne szüksége.
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