Köszöntjük tájékoztató oldalunkon!
Tájékoztató oldalunk célja, hogy bemutassuk Önöknek az online oktatási formánk működését,
illetve tájékoztatást adunk az ügyvédi tevékenységet folytatók továbbképzési
kötelezettségéről is.
A kreditpont az ügyvédi továbbképzési kötelezettség teljesítésének mérésére szolgál.
Kizárólag azon a tantermi képzési eseményen vagy e-learning képzésen szerezhető
kreditpont, amelyet a Magyar Ügyvédi Kamara (MÜK) Oktatási és Akkreditációs Bizottsága
nyilvántartásba vett és hozzá kreditpontot rendelt.
A Konferenciaszervező Tudásmenedzsment Kft. a MÜK által az ügyvédi tevékenységet
végzők továbbképzésére akkreditált képzési hely.
Akkreditációs szám:
AK001038/2021
Az ügyvédi tevékenységet folytatók továbbképzési rendszerében aktuálisan elérhető
akkreditált képzéseinket megtalálja honlapunkon:
https://konferenciaszervezo.hu/ugyvedi-tovabbkepzes/
Miért döntsön az online kreditszerzési forma mellett?
Az online tanulás a felnőttképzés elterjedt és egyre népszerűbb formája, amely rendkívül
rugalmas lehetőséget kínál a szakmai fejlődésre, ezért érdemes hozzá alkalmazkodni és
kihasználni a benne rejlő lehetőségeket.
A Konferenciaszervező Tudásmenedzsment Kft. által alkalmazott e-learning képzési
módszer szerint, az oktató és a képzésben résztvevő időben és térben is teljesen elkülönül
egymástól.
Az e-learning (online) képzési módszer előnyei:
 Maximális tanulás élmény. Az online tanananyagok naprakészek, folyamatosan
aktualizálásra kerülnek, ami a változó, felgyorsult világunkban nagy előny.
 Egyszerű és kényelmes használat.
 Semmilyen programot nem kell letölteni a megtekintéshez.
 Költséghatékony. Nincsenek járulékos költségek (utazás, szállás, időveszteség, stb.)
Biztonságos.
 Rugalmas időbeosztás mellett tanulhat, Ön osztja be az idejét, alkalmazkodva
munkahelyi, családi kötelezettségeihez.
 Nincs helyhez és időhöz kötve (bárhol, bármikor, saját tempóban).
 A tananyag a hozzáférés időszaka alatt korlátlan alkalommal megtekinthető,
ahányszor csak szeretné.
 A tanulási folyamat nyomon követhető, naplózható, a megszerzett tudás mérhető.
Általános információk az online képzések menetéről, felépítéséről:
A több órás képzési anyagokat 15-25 perces fejezetekre bontottuk, a MÜK útmutatásainak
megfelelően. Ezért nem szükséges egyszerre rászánnia több órát a megtekintésre. Oktatási
rendszerünk minden megtekintett fejezetet naplóz, így Ön onnan folytathatja a kurzus
megtekintését, ahol abbahagyta.
Az online képzése előnye, hogy nem maradhat le semmiről. Az oktatási anyag bármikor, akár
egy fejezet közben is, megállítható a megtekintett fejezet pedig újra meghallgatható, továbbá
biztosított az előre-és visszatekerés lehetősége.
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Az oktatási felület, korlátlan számú belépést biztosít a kurzusban résztvevő számára.
Az oktatási anyag megtekintésére a jogosultság kiosztásától számított, 12 hét (90 nap) áll
rendelkezésére, társaságunk esetenként ennél hosszabb hozzáférési időt is biztosít (pl.
ügyvédi digitális tudástár tagok számára).
A MÜK szabályzatának megfelelően a kurzusban szereplő fejezet(ek) végén a rendszer feltesz
Önnek egy éberségellenőrző kérdést az elhangzott oktatási anyaghoz kapcsolódóan.
A kérdések száma a kurzuson belül: 1 db/fejezet.
A kérdések formája: feleletválasztós teszt.
A kitöltés módja: jelölőnégyzet használatával.
A kurzus megtekintése és meghallgatása a helyes válasz megadása után azonnal folytatható.
Helytelen válasz esetén, a rendszer megismétli a feltett kérdést.
A kínálatunkban szereplő kreditpontos, akkreditált kurzusok egyike sem vizsgaköteles.
A megszerzett kreditpontok lejelentéséről a MÜK rendszerébe minden esetben cégünk
gondoskodik. A kurzus végeztével az online oktatási felületen automatikusan generálódik a
kreditigazolás, amelyet Ön lementhet saját magának, pdf formátumban. A kreditpontok
lejelentésével kapcsolatban Önnek semmi teendője nincs.
A MÜK által közzétett részletes tájékoztatót a gyakran ismételt kérdésekről és válaszokról itt
éri el:
https://drive.google.com/file/d/1ft6a3gjIXWTvz0viWyAngR78XRZuZaDU/view

Próbálja ki a kreditpont megszerzésének és színvonalas szakmai fejlődésnek a
következő generációját, otthonából, biztonságosan és kockázatok nélkül!
Segíthetünk?
Telefonos ügyfélszolgálat: +36 30 195 2826
Ügyfélszolgálati idő: hétfő-péntekig: 9:00-16:00
E-mail cím: info@konferenciaszervezo.hu
Honlap: https://konferenciaszervezo.hu/
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