Óbudai Egyetem
Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar (OE-RKK)
MEGHIRDETETT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK
Munkarend

Szakirányú továbbképzés neve

L

csomagolástechnológus szakember

Önköltség (félév) Képzési idő (félév) Irányszám Képzés gyakorisága Képzés helye Képzési terület
220 000 Ft

3

10 < 20

havonta

Budapest

MŰSZ

Részvétel feltétele: Legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél és legalább egy éves, a csomagolástechnológia területén
szerzett szakmai gyakorlat.
Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: szakember csomagolástechnológus szakon
Kapcsolattartó/szakfelelős: Vass Anna/Dr. Koltai László, cím: 1034 Budapest, Doberdó út 6., tel/fax: (1) 666-5911, (1) 666-5905, email:
vass.anna@rkk.uni-obuda.hu, koltai.laszlo@rkk.uni-obuda.hu, honlap: http://rkk.uni-obuda.hu/szakiranyu-tovabbkepzesek
Jelentkezési határidő 2018. január 19. Jelentkezés módja: honlapról letölthető jelentkezési lapon. Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, valamint
legalább egy éves csomagolástechnológiai szakmai gyakorlat/tapasztalat igazolása. Képzés kezdete: 2018. március 2.
Egyéb információk: A képzés konzultációira a félév során 6 alkalommal, legfeljebb kéthetenként, péntek-szombati napokon kerül sor. Jelentkezési lap a
megadott linken érhető el, melyet kitöltve a megadott kapcsolattartó (OE-RKK Tanulmányi Osztály) címére kell megküldeni a jelentkezési határidőig. A
honlapról letölthető jelentkezési laphoz csatolni kell a korábbi felsőfokú végzettséget igazoló oklevél egyszerű (nem hitelesített) másolatát és a szakmai
gyakorlat igazolását is. A képzésről részletes tájékoztató az alábbi linken érhető el: https://rkk.uni-obuda.hu/szakiranyu-tovabbkepzesek#1
Munkarend

Szakirányú továbbképzés neve

L

csomagolástechnológus szakmérnök

Önköltség (félév) Képzési idő (félév) Irányszám Képzés gyakorisága Képzés helye Képzési terület
220 000 Ft

3

10 < 20

havonta

Budapest

MŰSZ

Részvétel feltétele: Legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél és mérnök szakképzettség.
Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: szakmérnök csomagolástechnológus szakon
Kapcsolattartó/szakfelelős: Vass Anna/Dr. Koltai László, cím: 1034 Budapest, Doberdó út 6., tel/fax: (1) 666-5911, (1) 666-5905, email:
vass.anna@rkk.uni-obuda.hu, koltai.laszlo@rkk.uni-obuda.hu, honlap: http://rkk.uni-obuda.hu/szakiranyu-tovabbkepzesek
Jelentkezési határidő 2018. január 19. Jelentkezés módja: honlapról letölthető jelentkezési lapon. Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat. Képzés
kezdete: 2018. március 2.
Egyéb információk: A képzés konzultációira a félév során 6 alkalommal, legfeljebb kéthetenként, péntek-szombati napokon kerül sor. Jelentkezési lap a
megadott linken érhető el, melyet kitöltve a megadott kapcsolattartó (OE-RKK Tanulmányi Osztály) címére kell megküldeni a jelentkezési határidőig. A
honlapról letölthető jelentkezési laphoz csatolni kell a korábbi felsőfokú végzettséget igazoló oklevél egyszerű (nem hitelesített) másolatát is. A képzésről
részletes tájékoztató az alábbi linken érhető el: https://rkk.uni-obuda.hu/szakiranyu-tovabbkepzesek#1
Munkarend

Szakirányú továbbképzés neve

L

nyomtatott kommunikáció szakember

Önköltség (félév) Képzési idő (félév) Irányszám Képzés gyakorisága Képzés helye Képzési terület
220 000 Ft

3

10 < 20

havonta

Budapest

MŰSZ

Részvétel feltétele: Legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél és legalább egy éves, a nyomtatott kommunikáció
területén szerzett szakmai gyakorlat
Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: szakember nyomtatott kommunikáció szakon
Kapcsolattartó/szakfelelős: Vass Anna/Dr. Horváth Csaba, cím: 1034 Budapest, Doberdó út 6., tel/fax: (1) 666-5911, (1) 666-5960, email:
vass.anna@rkk.uni-obuda.hu, horvath.csaba@rkk.uni-obuda.hu, honlap: http://rkk.uni-obuda.hu/szakiranyu-tovabbkepzesek
Jelentkezési határidő 2018. január 19. Jelentkezés módja: honlapról letölthető jelentkezési lapon. Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, valamint
legalább egy éves nyomtatott kommunikációs szakmai gyakorlat/tapasztalat igazolása. Képzés kezdete: 2018. március 2.
Egyéb információk: A képzés konzultációira a félév során 6 alkalommal, legfeljebb kéthetenként, péntek-szombati napokon kerül sor. Jelentkezési lap a
megadott linken érhető el, melyet kitöltve a megadott kapcsolattartó (OE-RKK Tanulmányi Osztály) címére kell megküldeni a jelentkezési határidőig. A
honlapról letölthető jelentkezési laphoz csatolni kell a korábbi felsőfokú végzettséget igazoló oklevél egyszerű (nem hitelesített) másolatát és a szakmai
gyakorlat igazolását is. A képzésről részletes tájékoztató az alábbi linken érhető el: https://rkk.uni-obuda.hu/szakiranyu-tovabbkepzesek#2
Munkarend

Szakirányú továbbképzés neve

L

nyomtatott kommunikáció szakmérnök

Önköltség (félév) Képzési idő (félév) Irányszám Képzés gyakorisága Képzés helye Képzési terület
220 000 Ft

3

10 < 20

havonta

Budapest

MŰSZ

Részvétel feltétele: A szakirányú továbbképzésre az vehető fel, aki legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett mérnöki
oklevéllel rendelkezik
Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: szakmérnök nyomtatott kommunikáció szakon
Kapcsolattartó/szakfelelős: Vass Anna/Dr. Horváth Csaba, cím: 1034 Budapest, Doberdó út 6., tel/fax: (1) 666-5911, (1) 666-5960, email:
vass.anna@rkk.uni-obuda.hu, horvath.csaba@rkk.uni-obuda.hu, honlap: http://rkk.uni-obuda.hu/szakiranyu-tovabbkepzesek
Jelentkezési határidő 2018. január 19. Jelentkezés módja: honlapról letölthető jelentkezési lapon. Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat. Képzés
kezdete: 2018. március 2.
Egyéb információk: A képzés konzultációira a félév során 6 alkalommal, legfeljebb kéthetenként, péntek-szombati napokon kerül sor. Jelentkezési lap a
megadott linken érhető el, melyet kitöltve a megadott kapcsolattartó (OE-RKK Tanulmányi Osztály) címére kell megküldeni a jelentkezési határidőig. A
honlapról letölthető jelentkezési laphoz csatolni kell a korábbi felsőfokú végzettséget igazoló oklevél egyszerű (nem hitelesített) másolatát is. A képzésről
részletes tájékoztató az alábbi linken érhető el: https://rkk.uni-obuda.hu/szakiranyu-tovabbkepzesek#2
Munkarend

Szakirányú továbbképzés neve

N

presztízsmárka menedzser szakember

Önköltség (félév) Képzési idő (félév) Irányszám Képzés gyakorisága Képzés helye Képzési terület
465 000 Ft

2

10 < 20

havonta

Budapest

MŰSZ

Részvétel feltétele: Szakirányú továbbképzésre az vehető fel, aki legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevéllel
rendelkezik.
Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: szakember presztízsmárka menedzser szakon
Kapcsolattartó/szakfelelős: Vass Anna/Dr. habil Kisfaludy Márta, cím: 1034 Budapest, Doberdó út 6., tel/fax: (1) 666-5911, (1) 666-5930, email:
vass.anna@rkk.uni-obuda.hu, kisfaudy.marta@rkk.uni-obuda.hu, honlap: http://rkk.uni-obuda.hu/szakiranyu-tovabbkepzesek

Jelentkezési határidő 2018. január 19. Jelentkezés módja: honlapról letölthető jelentkezési lapon. Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat. Képzés
kezdete: 2018. február 16.
Egyéb információk: A képzés konzultációira a félév során legfeljebb kéthetenként, péntek délután és szombati napokon kerül sor. Jelentkezési lap a
megadott linken érhető el, melyet kitöltve a megadott kapcsolattartó (OE-RKK Tanulmányi Osztály) címére kell megküldeni a jelentkezési határidőig. A
honlapról letölthető jelentkezési laphoz csatolni kell a korábbi felsőfokú végzettséget igazoló oklevél egyszerű (nem hitelesített) másolatát is. A képzésről
részletes tájékoztató az alábbi linken érhető el: https://rkk.uni-obuda.hu/szakiranyu-tovabbkepzesek#5
Munkarend

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség
(félév)

Képzési idő
(félév)

Irányszám

Képzés
gyakorisága

Képzés
helye

Képzési terület

L

települési szennyvízgazdálkodási
szakmérnök

220 000 Ft

3

10 < 40

havonta

Budapest

MŰSZ

Részvétel feltétele: A képzésben legalább alapképzésben (vagy korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett mérnöki oklevéllel rendelkezők vehetnek
részt
Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: települési szennyvízgazdálkodási szakmérnök
Kapcsolattartó/szakfelelős: Pethő Gyöngyi/Bodáné Dr. Kendrovics Rita, cím: 1034 Budapest, Doberdó út 6., tel/fax: (1) 666-5911, (1) 666-5947,
email: petho.gyongyi@rkk.uni-obuda.hu, bodane.rita@rkk.uni-obuda.hu, honlap: http://rkk.uni-obuda.hu/szakiranyu-tovabbkepzesek
Jelentkezési határidő 2018. január 31. Jelentkezés módja: honlapról letölthető jelentkezési lapon. Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat. Képzés
kezdete: 2018. február 16.
Egyéb információk: A képzés konzultációira a félév során 6 alkalommal, legfeljebb kéthetenként, péntek-szombati napokon kerül sor. Jelentkezési lap a
megadott linken érhető el, melyet kitöltve a megadott kapcsolattartó (OE-RKK Tanulmányi Osztály) címére kell megküldeni a jelentkezési határidőig. A
honlapról letölthető jelentkezési laphoz csatolni kell a korábbi felsőfokú végzettséget igazoló oklevél egyszerű (nem hitelesített) másolatát is. A képzésről
részletes tájékoztató az alábbi linken érhető el: https://rkk.uni-obuda.hu/szakiranyu-tovabbkepzesek#3

Munkarend
L

Szakirányú továbbképzés neve
ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök

Önköltség (félév) Képzési idő (félév) Irányszám Képzés gyakorisága Képzés helye Képzési terület
220 000 Ft

3

10 < 20

havonta

Budapest

MŰSZ

Részvétel feltétele: Szakirányú szakmérnök továbbképzésre az vehető fel, aki alap- vagy mesterképzésben szerzett szakirányú mérnöki, főiskolai vagy
egyetemi oklevéllel rendelkezik.
Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: r u h a i p a r i t e r m é k f e j l e s z t ő s z a k m é r n ö k
Kapcsolattartó/szakfelelős: Récseiné Erdélyi Anett/Dr. Oroszlány Gabriella, cím: 1034 Budapest, Doberdó út 6., tel/fax: (1) 666-5931, (1) 666-5934, email:
erdelyi.anett@rkk.uni-obuda.hu, oroszlany.gabriella@rkk.uni-obuda.hu, honlap: http://rkk.uni-obuda.hu/szakiranyu-tovabbkepzesek

Jelentkezési határidő 2018. január 19. Jelentkezés módja: honlapról letölthető jelentkezési lapon. Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat. Képzés
kezdete: 2018. február 16.
Egyéb információk: A képzés konzultációira a félév során legfeljebb kéthetenként, péntek délután és szombati napokon kerül sor. Jelentkezési lap a
megadott linken érhető el, melyet kitöltve a megadott kapcsolattartó (OE-RKK Terméktervező Intézet) címére kell megküldeni a jelentkezési határidőig. A
honlapról letölthető jelentkezési laphoz csatolni kell a korábbi felsőfokú végzettséget igazoló oklevél egyszerű (nem hitelesített) másolatát is. A képzésről
részletes tájékoztató az alábbi linken érhető el: https://rkk.uni-obuda.hu/szakiranyu-tovabbkepzesek#4

Munkarend
L

Szakirányú továbbképzés neve
ruhaipari termékfejlesztő szakember

Önköltség (félév) Képzési idő (félév) Irányszám Képzés gyakorisága Képzés helye Képzési terület
220 000 Ft

3

10 < 20

havonta

Budapest

MŰSZ

Részvétel feltétele: Szakirányú szakember továbbképzésre az vehető fel, aki alap- vagy mesterképzésben szerzett főiskolai vagy egyetemi oklevéllel,
valamint legalább 5 éves ruhaipari szakmai tapasztalattal rendelkezik.
Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: r u h a i p a r i t e r m é k f e j l e s z t ő s z a k e m b e r
Kapcsolattartó/szakfelelős: Récseiné Erdélyi Anett/ Dr. Oroszlány Gabriella, cím: 1034 Budapest, Doberdó út 6., tel/fax: (1) 666-5931, (1) 666-5934, email:
erdelyi.anett@rkk.uni-obuda.hu, oroszlany.gabriella@rkk.uni-obuda.hu, honlap: http://rkk.uni-obuda.hu/szakiranyu-tovabbkepzesek
Jelentkezési határidő 2018. január 19. Jelentkezés módja: honlapról letölthető jelentkezési lapon. Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat. Képzés
kezdete: 2018. február 16.
Egyéb információk: A képzés konzultációira a félév során legfeljebb kéthetenként, péntek délután és szombati napokon kerül sor. Jelentkezési lap a megadott
linken érhető el, melyet kitöltve a megadott kapcsolattartó (OE-RKK Terméktervező Intézet) címére kell megküldeni a jelentkezési határidőig. A honlapról
letölthető jelentkezési laphoz csatolni kell a korábbi felsőfokú végzettséget igazoló oklevél egyszerű (nem hitelesített) másolatát is. A képzésről részletes
tájékoztató az alábbi linken érhető el: https://rkk.uni-obuda.hu/szakiranyu-tovabbkepzesek#4

