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1.0 Bevezetés 
 
A kézikönyv azoknak az oktatóknak szól, akik az AISAB projekt által kifejlesztett anyagokat 
segítségével aktív és ösztönző szemléletben szeretnék az egyetemi hallgatók innovációs és 
tanácsadói készségeit fejleszteni. A könyv célja, minden olyan információt rendelkezésre 
bocsátani a tananyagok optimális használatához. Bár a tananyagok elsősorban a felsőoktatási 
hallgatóknak készültek, alkalmasak típusú képzésben is hasznosak lehetnek. Tisztában kell 
lenni azonban azzal a feltételezésünkkel, hogy a diákok valódi problémákon, innovációs 
tanácsadási folyamatban megvalósuló projektekben fognak dolgozni, valódi vállalkozásokkal. 
Ez azt jelenti, hogy a tanácsadónak rá kell szánnia az időt arra, hogy olyan vállalkozást találjon, 
amely nyitott arra, hogy egy a diákokkal együtt részt vegyen egy projektben és higgyen abban, 
hogy a szerzett tapasztalatokat hasznosítani tudja. Ez a befektetés az egyike azoknak, 
amelyekről a projektpartnerek a bebizonyították, hogy a diákok számára komoly pozitív 
eredménnyel járt, és megérte az erőfeszítést. 
 
A kézikönyv 9 részből áll:  

• Bevezetés  
• Az AISAB projekt háttere  
• Az innovációs tanácsadási folyamat  
• Hallgatói innovációs tanácsadás kompetenciák  
• Beavatkozások: cél, célkitűzések és eredmények  
• Workshopok szerkezete  
• Hallgatói innovációs tanácsadási folyamat projektek  
• Hallgatói innovációs tanácsadási folyamat projektek futtatása  
• Lehetséges értékelési stratégiák 

 
A tanári útmutató célja, hogy segítsen a lehető legtöbbet kihozni a tanácsadási 
eszközkészletből, amely tartalmazza a workshop anyagait és amit úgy terveztek meg, hogy 
mindenki együtt használja a „Hallgatói innovációs tanácsadási folyamat” eszköztárral. Jó 
lenne, ha mindkettőt kéznél lenne, amikor ezt a kézikönyvet olvassuk. 
 

2.0 Az AISAB Projekt háttere 
Az AISAB konzorciumot az Európai Unió Erasmus + finanszírozásával hozták létre, hogy 
javítsák az innováció szintjét és annak kkv-kra gyakorolt hatását. A konzorcium öt felsőoktatási 
és három szakképzési partner egyenrangú együttműködését valósítja meg Ausztriából, 
Magyarországból, Olaszországból, az Egyesült Királyságból, Szlovéniából és 
Spanyolországból. A konzorcium mindegyik tagja a vállalkozások növekedésére gyakorolt 
tényleges hatás létrehozására összpontosít, és szakértők a tanulási anyagok kidolgozásában, 
valamint a kkv-kkal való kapcsolattartásban az üzleti növekedés elősegítése érdekében. 
A konzorcium azon módszerek kidolgozásán dolgozott, amelyek fejlesztik a KKV-k 
innovációját támogató készségeket mind a felsőoktatásban, mind a szakképzésben. A projekt 
felsőoktatási komponensének célja az volt, hogy olyan tanulási anyagokat készítsen, amelyek 
célja a hallgatók képességeinek fejlesztése az innováció ösztönzésére tanácsadással. Különféle 
workshop diák, sablonok és eszközök készültek, amelyek segítségével a hallgatók nagyobb 
hatást érhetnek el, amikor a kkv-kban innovációs tanácsadást folytatnak. 
 
Ezek az anyagok egy 7 lépcsős innovációs tanácsadási folyamat köré szerveződnek, amelyet a 
3. részben vannak leírva. Minden egyes tananyag azoknak a készségeknek a fejlesztésére 
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összpontosít, amelyekre a diákoknak szükségük lesz ahhoz, hogy sikeresen végig vigyék ezt a 
folyamatot. A tanyagokat két eszköztár mutatja be: az „Oktatók eszköztára” és a „Hallgatói 
innovációs tanácsadási folyamat” eszköztár.   
 
Az oktatók eszköztára biztosítja az összes olyan anyagot, amelyre a tanárnak valószínűleg 
szüksége lesz ahhoz, hogy diákjainak olyan workshopokat tervezzen, amelyek fejlesztik az 
innovációs tanácsadási folyamat sikeres működéséhez szükséges készségeket. Ezeket az 
anyagokat 6 műhelyből álló készletben mutatják be, de ezeket az oktatók igény szerint 
módosíthatják, ha kevesebb vagy több foglalkozást terveznek.  
 
A „Hallgatói innovációs tanácsadási folyamat” áttekintést nyújt a tanácsadási innovációs 
folyamatról és azon készségekről, amelyek elengedhetetlenek a folyamat sikeres 
megvalósításához. Ezután számos példát, sablont és eszközt tesz elérhetővé, hogy támogassa a 
diákokat, amikor az innovációs tanácsadási folyamaton dolgoznak.  

 
1. ábra: Az AISAB kézikönyv és eszközkészlet 

 
Ez a kézikönyv a workshopok lebonyolításának javasolt időtervét is tartalmazza, tanácsadói 
beavatkozásokkal együtt, amelyekben a diákok tanácsadási szolgáltatásokat nyújtanak a kkv-
ügyfeleknek. Az élő tanácsadás bevonása azt bizonyítja, hogy a diákok azt tudják legjobban 
megtanulni, amit a gyakorlatban meg is csinálnak. Ez azonban azt jelenti, hogy az oktatóknak 
meg kell győződniük arról, hogy a készségek fejlesztése összhangban van a diákok által végzett 
tanácsadási folyamat adott szakaszával, és hogy nem tartanak idő előtt vagy túl későn a 
workshopokat.  
 
A projekt anyagok minden oktatási intézmény számára ingyenesen elérhető, azzal a feltétellel, 
hogy az AISAB projektet megjelölik forrásként. Az oktatók módosíthatják, adaptálhatják és 
szükség esetén frissíthetik az anyagokat, hogy azok megfeleljenek a saját (ország / ágazat) 
környezetüknek. Az anyagokat az innovációs tanácsadás világának előrehaladtával tovább kell 
fejleszteni, bővíteni.  
 

AISAB Oktatói 
kézikönyv

Oktatók 
eszközkészlete

Hallgatói innovációs 
tanácsadási 

folyamat" eszköztár
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3.0 Az innovációs tanácsadási folyamat 
 
Az AISAB projekt tanácsadói modellt alkalmaz, amikor a kis- és középvállalkozásokban az 
innováció bevezetését diákokkal valósítja meg. A modell „elfogadja” azt a tényt, hogy a 
hallgatók csak korlátozott időtartamú projekteket tudnak végig vinni, és hogy a szervezetbe 
való belépésüket és majd a kilépésüket szabályosan kell kezelni.  A tanácsadói modell 
alkalmazásával végzett munka alapgondolata, hogy a tanácsadói képességek milyen értéket 
képviselnek az üzleti élet különböző szerepköreiben. A diákok hasznára válik, ha eközben 
kapcsolatokat építenek, megtanulják, hogy tudják az emberek bizalmát megnyerni, 
megtanulják az ötleteiket egyértelműen és világosan bemutatni, összetett adatokat elemezni, 
projekteket ütemezni, költségvetéseket kidolgozni és a pénzügyi szabályokat betartani, 
miközben más készségeik is fejlődnek, amelyek akkor is hasznukra válnak, ha később soha 
nem dolgoznak tanácsadói projektben. A tanácsadói modellben részt vevő diákok számos 
hasznos, gyakorlati üzleti készségre tehetnek szert. 
 
Számos példa létezik a tanácsadási folyamatokra, és az itt bemutatott tartalmak számos 
hasonlóságot mutatnak azokkal, amelyekkel máshol is találkozhatunk. Ebben a modellben van 
ugyanakkor néhány jelentős változtatás annak érdekében, hogy a folyamat valóban innovációt 
generáljon a vállalkozásokban. Az “Innovációs Tanácsadási Folyamat” az innovációt a 7 
lépésben valósul meg, de ezen belül is különösképpen az "Innovációs megoldások fejlesztése" 
című 5. lépésben.  
 
 

 
 

2. ábra: Az innovációs tanácsadási folyamat 
 
Mi az innováció? Fontos, hogy az oktatók reálisan gondolkodjanak arról, hogy mit jelent az 
innováció a kkv-kal kapcsolatos diákprojektek összefüggésében. Úgy látjuk, hogy az innováció 
valami új, ami jobbá teheti a dolgainkat. Ez azt jelenti, hogy bár van lehetőség arra, hogy míg 
egy megoldás innovációt jelentsen egy iparág vagy ágazat számára, a hallgatói projektekben 
kidolgozott megoldások nagyobb valószínűséggel jelentenek innovációt a vállalkozások 
számára. Más iparágakból vagy vállalkozásokból származó ötleteket kutatunk és alkalmazunk, 
hogy jobbá tegyük a dolgokat az ügyfélszervezetnél. Az innovációs tanácsadási folyamat mind 
a 7 lépésének célja ennek az üzleti szintű innovációnak a megteremtése. 
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1.lépés - Kapcsolatfelvétel 

 
Ebben a lépésben a tanácsadó kapcsolatba lép a potenciális ügyfelekkel, akiknek segítségre van 
szükségük az innováció fejlesztésben. Ez gyakran hálózatosodási folyamat. Elképzelhető, hogy 
az oktató kéri meg a vállalkozásokat, hogy vegyenek részt a hallgatói projektekben és 
dolgozzanak együtt a diákokkal.  
 

2.lépés - A projekt meghatározása 
 
A folyamat második lépése az ügyféllel való kapcsolat létrehozása. Az ügyfél bizalmának 
elnyerése azt jelenti, hogy valószínűleg nyitottabbak lesznek a problémáikkal kapcsolatban, és 
hagyják, hogy a tanácsadó feltárja azokat a kulcsfontosságú területeket / kérdéseket, ahol az 
innováció hasznos lehet. Az innováció kiemelt területeinek kiválasztását követően a tanácsadó 
az ügyféllel együttműködve határozza meg a probléma megoldási javaslatait és dolgozza ki a 
projekttervet.  
 

3.lépés- Információ gyűjtés és intelligencia 
 
A harmadik lépésben a tanácsadó információkat gyűjt az innovációs problémáról. A 
vállalkozás által tapasztalt probléma jellegének jobb megértése érdekében információkat kell 
gyűjteni. Ez a szakasz megismételhető, amint egyértelművé válik a probléma jellege és további 
adatgyűjtésre kerülhet sor lehetséges megoldásokra vonatkozóan.  
 

4.lépés - A kezdeti megoldás felvázolása 
 
A tanácsadó által összegyűjtött információk és intelligencia alapján ebben a szakaszban 
kialakulhat ügyfél problémájának egy lehetséges megoldásainak tervezete és sor kerülhet ezek 
értékelésére. A vitának nyitott és kreatív folyamatnak kell lennie, mivel több lehetséges újítás 
közül kell választani javasolnak. A legígéretesebb innovációk leszűkítéséhez további 
kritériumok kidolgozására lehet szükség. 
 

5.lépés Az innovációs megoldás fejlesztése 
 
Az első lehetséges megoldási javaslatok kidolgozása után számos eszközt használhatunk arra, 
hogy a legígéretesebb javaslatot kiválasszuk, és azt kezdjük finomítani. Az innováció típusától 
függően számos eszköz közül választhatunk, mint például az elméleti vagy virtuális eszközök, 
illetve a mintadarabok. 
 
Minden eszköz segít jobban megérteni, hogy hogyan fogják fogadni az innovációt a potenciális 
ügyfelek, felhasználók. Segítenek megválaszolni, hogy az innováció megoldja-e az adott 
problémát, milyen mértékben van rá piac, az emberek hogyan használnák a terméket, ha 
gyártásra kerülne sor. A cél minden esetben a koncepció igazolása. Az, hogy mely eszközöket 
fogják használni a hallgatói innovációs projektek, az mindig attól függ, hogy éppen milyen 
típusú innováción dolgoznak.  
 

6.lépés Az eredmények kommunikációja 
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Ebben a lépésben az innovációs tanácsadási folyamat eredményeit kell közzétenni. Fontos, 
hogy a tanácsadó rendelkezzék azzal a képeséggel, hogy a munkák befejeztével az eredményt 
szóban és írásban bemutassa. Képesnek kell lennie arra, hogy megragadja az ügyfél 
munkatársainak képzeletét és lelkesítse őket, de emellett mindenben precíznek és pontosnak 
kell lennie. Világossá kell tenni az ügyfél számára, hogy ha a javaslatokat megfogadják, az 
innovációt be tudják építeni az üzleti tevékenységükbe.  
 

7.lépés Az eredmények értékelése 
 
Az innovációs tanácsadási folyamat utolsó lépése a projekt eredményeinek értékelése. A 
projekt folyamatok értékeléséből derül ki, hogy hogyan lehetett volna hatékonyabban, 
eredményesebben megvalósítani az innovációt. A másik feladat a projekt hatásának mérése. A 
tanácsadó ezzel tudja bizonyítani, hogy sikerült-e értéket közvetítenie az ügyfél számára. A 
visszacsatolás növeli a hitelességet és elősegíti, hogy más ügyfelek is megrendeljék az 
innovációs tanácsadói szolgáltatást. 
 

4.0 A hallgatók innovációs tanácsadási kompetenciái 
 
A diákok az innovációs tanácsadási folyamat egyes szakaszait csak megfelelő kompetenciák 
birtokában tudják sikerre vinni. A szükséges kompetenciák és készségek négy területhez 
kapcsolódnak: ügyfélkapcsolatok kiépítése, projektmenedzsment, elemzés és a KKV innováció 
generálása. Az egyes területek összesen 13 (területenként három vagy négy) kompetenciát 
tartalmaznak (1. táblázat).  Ezek azok a kompetenciák, amelyeket a diákoknak a workshopokon 
és innovációs projektekben demonstrálniuk és fejleszteniük kell.   
 
Az oktatóknak is törekedniük kell arra, hogy fejlesszék a diákok kompetenciáit. Ehhez hasznos 
eszköz a „Hallgatói innovációs tanácsadási készségek” diagnosztikai eszköz. A kérdőívet a 
diákoknak a workshopok előtt és után is ki kell kitölteniük, és az innovációs tanácsadási 
folyamat projekteket egy konkrét vállalkozással kell elvégezniük. A kérdőívet az 1. számú 
melléklet tartalmazza. Az kérdőív angol nyelven ezen a linken is elérhető: 
https://glos.onlinesurveys.ac.uk/aisabstudenttool . Ha a diákok az online verziót használják, 
kérni kell, hogy nyomtassák ki az eredményeiket, és adják át az oktatónak a pontozást. 
 
Az első kitöltés lehetővé teszi, hogy az oktató lássa, hogy hol kell a hallgató kompetenciáit 
fejleszteni. Az oktatóknak meg kell győzniük a diákokat arról, hogy miért fontos az 
erősségeikről és a gyengeségeikről reális válaszokat adni. A második kitöltés alapján az oktatók 
fel tudják mérni, hogy mennyit fejlődött a hallgató, javultak-e a készségei.  
 
1. táblázat: Innovációs tanácsadási kompetenciák 
 
TERÜLET 
 

KOMPETENCIA 

1. ÜGYFÉLKAPCSOLATOK ÉPÍTÉSE  Bizalomépítés az ügyfelekkel 
 Ügyfélkövetelmények meghatározása 
 Projektszerződések elkészítése és 

megtárgyalása 
 Az ügyfelekkel való kommunikáció 
2. PROJEKT MENEDZSMENT Projektek tervezése és irányítása 
 Pénzügyi menedzsment  

https://glos.onlinesurveys.ac.uk/aisabstudenttool
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TERÜLET 
 

KOMPETENCIA 

 A projekt team vezetése 
3. HASZNOS ELEMZÉSEK KIDOLGOZÁSA Információk és adatok gyűjtése elemzéshez 
 Az ügyfél problémáinak elemzése 
 Az elemzésen alapuló intézkedések 

lebonyolítása 
4. KKV INNOVÁCIÓ GENERÁLÁSA Az innovációt támogató környezet 

megteremtése 
 Új ötletek kigondolása 
 Új ötletek tesztelése  

 

5.0 Beavatkozások: célkitűzések, közvetlen célok és eredmények 
 
Az AISAB projekt két beavatkozási sorozatot javasol annak érdekében, hogy a diákok 
megértsék és fejlesszék az innovációs tanácsadáshoz szükséges alapvető tulajdonságokat és 
készségeket. 
 
 

• A workshop program (6. fejezet) 
• Hallgatói innovációs tanácsadási folyamat projektek (7. és 8. fejezet) 

 
A beavatkozásoknak közösek a céljai és célkitűzései. 
 
5.1 Beavatkozási célkitűzések 
 
A beavatkozások lehetővé teszik, hogy a diákok kifejleszthessék azokat a képességeket és 
készségeket, amire a KKV-k innovációs tanácsadási folyamat sikeréhez szükségük van. 
 
5.2 Beavatkozási célok 
 
A cél eléréséhez a beavatkozások 4 célkitűzést rendelnek: 
 

1. Meg kell ismertetni a diákokkal az innovációs és tanácsadási folyamatokat.  
2. Fejleszteni kell a diákokban azt a képességet, hogy értékelni tudják saját munkájukat, 

felismerjék azokat a területeket, ahol javítaniuk kell, és törekedjenek is a javításra.  
3. Fejlesztani kell az innovációs tanácsadáshoz szükséges eszközök és technikák 

alkalmazási készségét. 
4. Segíteni kell a diákoknak abban, hogy az üzleti környezetben való munkavégzéshez 

szükséges képességeiket és készségeiket fejlesszék. 
 
5.3 Beavatkozási eredmények 
 
A műhelyprogram eredményei: 

• A tanulók kompetenciáinak fejlődése 
• A tanulók magabiztosabbá válnak az üzleti környezetben való munkában 
• A KKV-ék innovációs kapacitásának javítása 
• A diákok elhelyezkedési esélyeinek növelése  
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6.0 A workshopok programjának felépítése 
 
A program hat workshopból áll, amelyek mindegyike több szakaszt tartalmaz (3. ábra). A 
programot az oktatók rugalmasan kezelhetik, az egyes szakaszokat önállóan megtervezhetik. 
Ez azt jelenti, hogy ha az oktató úgy érzi, hogy egy adott téma fontosabb a többinél, a 
programot az adott körülményekhez igazíthatja. 
 
Az oktatóknak minden workshophoz PowerPoint prezentáció készült, a tevékenységekhez 
sablonok és útmutató is rendelkezésre állnak. Az oktatói kézikönyv részletesen bemutatja a 
program szerkezetét és konkrét tanácsokat tartalmaz a workshopok lebonyolításához. 
 
6.1 Workshop 1 – Az innovációs tanácsadási folyamat  
 
Az 1.workshop célja az innovációs tanácsadási folyamat bemutatása és azoknak a 
képességeknek és készségeknek az ismertetése, amelyekre a diákoknak szükségük lesz a 
folyamat sikeréhez. Itt kerül sor a kis-és középvállalkozások egyedi üzleti sajátosságainak 
elemzésére is. 
 
6.2 Workshop 2 – A projekt meghatározása 
 
A 2. workshop az innovációs tanácsadási folyamat 1. és 2. lépését mutatja be. Ez felkészíti a 
diákokat arra, hogy hogyan vegyék fel a kapcsolatot az ügyféllel és milyen stratégiára lesz 
szükség az ügyfelek bizalmának elnyeréséhez. Azt is megtanulják, hogy mit jelent és miért 
fontos „az aktív hallgatás” képessége. Ezek mind alapvetően fontod készségek a tanácsadás 
beavatkozás korai szakaszában. A következő részben a projekt hatókör szakaszainak 
bemutatására kerül sor. Az utóbbiak készítik elő a javaslatok kidolgozását az ügyfél számára. 
 
6.3 Workshop 3 – Információ és intelligencia 
 
A 3. workshop első része az intelligencia forrásainak körét vizsgálja. Kivel kell beszélgetni, 
milyen dokumentumokat kell átvizsgálni, hol tudják beszerezni a különböző típusú adatokat. 
A következő szakaszok számos gyakorlati eszközt kínálnak a diákoknak az adatok elemzéséhez 
és a kezdeti megoldások kialakításához.  
 
6.4 Workshop 4 –Innovációs megoldás fejlesztése 
 
A negyedik workshop az innovációs megoldások fejlesztésével foglalkozik. Bemutatja 
diákoknak az innovációk különböző típusait, az innováció fejlesztéséhez szükséges eszközöket 
és használatukat, vagyis azt, hogy ezekkel az eszközökkel hogyan lehet bizonyítékok gyűjteni, 
és végül hogyan lehet az adatok alapján döntéseket hozni.  
 
 



11 
 

 
 
 

3.ábra: A workshopok felépítése 
 

W
or

ks
ho

p
1 Bevezetés

Az innováció 
tanácsadási folyamat
Projektmenedzsment
A KKV kliens megértése
A KKV innováció 
megértése W

or
ks

ho
p

2 A projekt 
meghatározása
Kapcsolatfelvétel
Bizalom építés
A kliens 
szükségleteinek 
megismerése
Az innováció kereteinek 
meghatározása
A projektjavaslat 
kidolgozása

W
or

ks
ho

p
3 Információ és 

intelligencia
Az intelligencia forrása
Az adatok típusai
A kliens szervezet 
elemzésének eszközei
A kezdeti megoldás 
felvázolása W

or
ks

ho
p

4 Innovációs megoldások 
fejlesztése
Az innováció tíousai
Az innováció tesztelése
Bizonyítékok gyűjtése
Innovációs döntések

W
or

ks
ho

p
5 Az eredmények közlése

A kommunikáció 
természete
A kommunikáció 
módszerei
Konzultációs 
beszámoló összeállítása
Prezentációs készségek W

or
ks

ho
p

6 A projekt 
eredményeinek 
értékelése
Folyamat & terminal
mértékek
Az időtartam hatása
Mértékek típusai
Felkészülés a változásra



12 
 

6.5 Workshop 5 – Az eredmények közzététele, következtetések 
 
Az 5.workshop a 2.workshop-ban tárgyalt „aktív hallgatás” képességére épít. Ez a workshop a 
az ügyféllel való eredményes kommunikáció alapjait és módszereit mutatja be. Az utolsó két 
rész az jelentések és prezentációk megírásának gyakorlati módszereivel foglalkozik.  
 
6.6 Workshop 6 – A projekt eredményei 
 
A 6.workshop a folyamatok értékelésével foglalkozik. Bemutatja azokat a módszereket, 
amelyek alkalmasak a projekt megvalósításának és az innovációra gyakorolt. hatásának 
mérésére  
 
Kitér az intézkedések időkeretének tervezésére, és bemutatja az intézkedések típusait. Az 
utolsó rész arra irányul, hogy bemutassa, hogy a hallgatók hogyan tudnak tanulni a mérési 
eredményekből és hogyan tudják felismerni, hogy mit csináltak jól, és mit tehetnének jobban.  
 

7.0 Hallgatói innovációs tanácsadási folyamat - projektek  
 
Míg a workshopok fontos eszközei annak, hogy a diákok megtanulják az innovációs tanácsadás 
módszereit, a tanulás legjobb módja, ha saját maguk is részt vesznek a projektekben. Ez a 
diákoknak szakmai fejlődést jelent, a szervezetre pedig az innováció révén pedig pozitív hatást 
gyakorol. 
 
Az innovációs tanácsadási folyamat projekt lehetővé teszi, hogy a diákok olyan KKV-
ügyfelekkel dolgozzanak együtt, akik általában nem engedhetik meg maguknak, hogy 
innováció fejlesztéshez tanácsadókat alkalmazzanak. 
 
Segít azoknak a vállalkozásoknak, akik most először dolgoznak együtt tanácsadókkal, de 
hasznos azoknak is, akik már korábban is együttműködtek tanácsadókkal, hiszen a diákok friss 
szemléletet hozhatnak az ilyen jellegű feladatokhoz. 
 
Az innovációs tanácsadási projektek 5 ügyféltalálkozóra épülnek. Minden találkozó 
kulcsfontosságú pontja a teljes folyamaton belül, konkrét céllal vagy célponttal. 
 
7.1 Az első ügyféltalálkozó 
 
Az első ügyféltalálkozó egyben az első kapcsolatfelvétel. A diákoknak ekkor hitlességre, és az 
ügyféllel való jó kapcsolat kiépítésére kell koncentrálniuk. Mielőtt a diákok előterjesztik a 
projektjavaslatot, nagyon fontos megállapodni a projekt méretébe, kereteiben.  
 
7.2 A második ügyféltalálkozó 
 
A második találkozón a hallgató bemutatja a projektjavaslatát az ügyfélnek. Ekkor kerül sor az 
ügyfél véleményének megvitatására, a projekttel kapcsolatos változtatási igények 
egyeztetésére. Fontos, hogy ebben a szakaszban a diákok megállapodásra jussanak az ügyféllel. 
Meg kell kapniuk az ügyfél nyilatkozatát arról, hogy biztosítani fogja mindazt, amire szükség 
lesz az innovációs tanácsadási folyamat következő lépéseiben: hozzáférést a szükséges 
adatokhoz, beszélgetési lehetőséget a megfelelő személyekkel.  
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7.3 Harmadik ügyféltalálkozó 
 
A harmadik találkozó célja azoknak az információknak az összegyűjtése, amire a diákoknak 
szüksége lesz az innovációs javaslat kidolgozásához. A diákok használhatják a termelési vagy 
értékesítési folyamat adatait, interjút készíthetnek az ügyfelek munkatársaival, kérhetik a 
véleményüket, igényeiket, felmérhetik egy meglévő termék teljesítményét.  
 
A lehetőségek végtelenek. Az a fontos, hogy az innováció témájával kapcsolatos információkat 
összegyűjtsék. Az itt összegyűjtött adatokon alapuló elemzésnek lehetővé kell tennie a diákok 
számára, hogy potenciális újításokat javasoljanak, és ezt követően megállapodjanak az 
ügyféllel abban, hogy az innovációs javaslatok alapján a fejlesztést el kell indítani.  
 
7.4 A negyedik ügyféltalálkozó  
 
A 4. ügyféltalálkozó célja az innovációfejlesztés. Ha a fejlesztés a vállalkozáson belül zajlik, 
akkor azt ezen a összejövetelen kell megvalósítani. Ha pedig a fejlesztés az ügyfél 
vállalkozáson kívül (pl. más ügyfelek bevonásával) történik, a folyamatról és az adatgyűjtési 
módszerekről kell megállapodni.  
 
7.5 Az ötödik ügyféltalálkozó 
 
Az ötödik és egyben utolsó ülésen a diákok bemutatják a projekt beszámolót, amely 
tartalmazza a megállapításokat és ajánlásokat az ügyfél számára. Javasoljuk, hogy az első 20 
percet szánjuk a diákok előadására. Az értekezlet fennmaradó részében az ügyféllel kell egy 
megbeszélést folytatni arról az elemzésről, amely alapján az ajánlások készültek, és arról, hogy 
az ajánlásokat hogyan lehet megvalósítani.  

8.0 Hallgatói innovációs tanácsadási folyamat projekt futtatása 
 
Az innovációs tanácsadási folyamatprojektek futtatásakor számos kérdést kell figyelembe 
venni:  
 

• Ügyfélszervezetek forrása?  
• Hogyan lehet rávenni a potenciális ügyfeleket, hogy részt vegyenek a folyamatban?  
• Az ügyfelektől elvárt tartalom meghatározása  
• Milyen előnyökkel jár az ügyfél számára a tanácsadás? 
• A diákok / ügyfélkapcsolatok kezelése  
• A projekt utáni együttműködés 

 
8.1 Lehetséges ügyfélszervezetek forrása 
 
Oktatóként fontos, hogy a megfelelő kapcsolati hálót építsünk. A kapcsolati háló általában 
sokszínű, és a következőkből jön létre: 

• Az egyetem üzletfejlesztési intézetével kialakított kapcsolatok 
• Azoknak a szervezeteknek a listája, amelyek az intézmény szakmai gyakorlatati 

helyeként működnek  
• LinkedIn-profil és hálózati kapcsolatok 
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• Szociális media (pl. Twitter) 
• Hálózati események 
• Harmadik féllel kötött szolgáltatás (termék) megállapodások 
• Weboldal 

 
A marketing passzív formájaként weboldalakat is használhatunk arra, hogy többletértéket 
adjunk a kapcsolatokhoz. Fontos ugyanis, hogy ösztönző információt közvetítsünk 
vezérgondolatokon vagy értékes újdonságokról szóló cikkeken keresztül. Ehhez folyamatos 
kutatás és gondolkodás szükséges az adott szakterületen, de különösen a diszruptív 
technológiák terén.  
 
8.2 Ügyfelek bevonása  
 
Ha egy ügyfél meghívta Önt egy találkozóra, akkor Önnek bizonyítania kell a hitelességét, 
vagy valami olyasmiről beszélni, ami az ügyfelet érdekli vagy szeretne többet tudnó róla. Most 
szemtől szembe kell bizonyítania a hitelességét. 
 
Ehhez jó prezentációs és hallgatási készségekre van szükség, amelyek segítik, hogy empatikus 
módon kapcsolódjunk a kijelentésekhez, és megismételni mindazt, amit hallottunk. A bemutató 
nem lehet pusztán tényközlés, hanem sokkal inkább egy üzleti beszélgetés, amely lehetővé 
teszi, hogy a tanácsadó bővítse a ismereteit az ügyfél szakterületének, ágazatának legfontosabb 
kérdéseiről. 
 
A legfontosabb az, hogy bizalmat építsünk, vonzó és érdekes beszélgetést generáljunk, anélkül, 
hogy komolytalannak tűnne a mondandónk, amiből hiányzik a tartás. 
 
8.3 Az ügyfél igényeinek azonosítása 
 
Az igényeket tartalmaznia kell egy mindkét fél által aláírt szerződéses megállapodásnak, 
amelynek következőkre kell kiterjednie: 
 

• Titoktartási megállapodás  
• Munkaidő  

o Irodai órák  
o A tanácsadói nap meghatározása  
o Egészség és biztonság  

• Szellemi tulajdon  
o A projekt előtti időszakra 
o A projekt időszakra 

• Információhoz, személyi adatokhoz való hozzáférés,  
o GDPR szabályok 

• Részvétel és magatartás a találkozókon 
• A találkozók jegyzőkönyveinek és a zárójelentés formája  
• Panaszkezelési eljárás  
• Felmondási feltételek 

o Adatok visszaszolgáltatása  
o A megszerzett információk kezelése 
o Kizárt szervezetek és a kizárás időtartama  
o Felmondási idő 
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Kulcsfontosságú, hogy az ügyfélszervezetek megértsék, hogy a diákoknak is lehetnek a projekt 
alatt elvárásai velük szemben. Fontos például, hogy az ügyfél megértse: 
 

• Az ötödik ügyféltalálkozó kötelező részt venniük, ahol a diákok bemutatják 
megállapításaikat és ajánlásaikat, különösen akkor, ha az a diákok hivatalos 
értékelésének részét képezi.  

 
• A rugalmasság mértéke az ütemezésben. Mindig van olyan eset, amikor az ügyfelek 

szeretnék a projektben sokkal gyorsabban vagy lassabban haladni, mint ahogyan a 
diákok tervezték.  

•  
 
A projektcsapat tapasztalatai azt mutatják, hogy nem valószínű, hogy egy diákprojekt kevesebb 
mint két hónap alatt befejeződhet, sőt valószínűleg három hónap lesz a minimális idő, ami alatt 
a projekt elvégezhető. Egyértelművé kell tenni az ügyfél számára, hogy mennyi lesz a projekt 
maximális időtartama, és biztosítékot kell kérni arra, hogy ezidő alatt be is fejeződhet a projekt.  
 
A 2. ábrán látható egy példa az ütemezésre, ami mutatja, hogyan lehet koordinálni az 
innovációs tanácsadási folyamat projektekhez tartozó workshopokat és az ügyféltalálkozókat. 
Fontos, hogy a diákok az ügyféltalálkozók előtt megszerezzék azokat a készségeket, amiket 
majd ott használniuk kell. Ugyanakkor az a tapasztalatunk, hogy fontos, hogy a felkészítő 
workshop időben ne legyen túl távol attól, amikor a készségekre szükségük lesz. Ha egy 
workshop időben túl messze van, a diákok elfelejthetik a legfontosabb tanácsokat.  
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3. ábra Példa a hallgató innovációs tanácsadási folyamat beavatkozás ütemezésére
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8.4 Az ügyfél üzleti előnyeinek hangsúlyozása 
 
Amikor az ügyfeleket szeretnénk rávenni arra, hogy vállalják egy hallgatói innovációs 
tanácsadási projektben való részvétel kötelezettségeit, fontos, hogy kiemeljük az üzleti 
előnyöket. A KKV ügyfelek számára a tanácsadás az alábbi üzleti előnyökkel járhat: 
 

• Költségek átcsoportosítása 
• Javuló termelékenység 
• Növekvő bevétel 

 
Valószínű, hogy az egyes előnyök többféleképpen hatnak, ezért több kategóriában is 
megjelenhetnek. Egy lehetséges módszer arra, hogy a lehetséges hatások tartományát és 
méretét szemléltessük az, hogy példákat mutatunk: milyen üzleti előnyei származtak a korábbi 
ügyfeleknek a projektekben való részvételből.  
 
Miközben hangsúlyozzuk az ügyfelek lehetséges előnyeit, fontos figyelni az ügyfelek 
elvárásaira. Fontos, hogy reálisan mutassuk a lehetséges hatást és a hatás által generált 
változásokat. 
8.5 A hallgatók menedzselése / ügyfélkapcsolatok 
 
A hallgatók projektjeinek menedzselése időnként idegtépő lehet az oktatók számára. A tét az 
oktató szavahihetősége az ügyfél felé. Vajon a hallgatók megjelennek a találkozókon, 
megfelelően vannak felöltözve, jó munkát végeznek a bemutatókon? Ezek a kérdések mindig 
ott vannak a tanárok fejében. Tapasztalataink azonban az, hogy bár vannak kockázatok, néhány 
egyszerű lépés segíthet azok kezelésében:  
 
 

1. Koncentráljon arra, hogy csak olyan hallgatók kerüljenek be a projektekbe, akik 
bizonyították elkötelezettségüket és lelkesedésüket a vállalkozás és a projekt iránt. Ha 
a folyamatba való felvétel egyféle versenyeztetés, akkor nagyobb a valószínűsége, hogy 
elkötelezett diákokat sikerül bevonni. 

 
2. Győzze meg a diákokat arról, mennyire fontos, hogy megtanulják az üzleti életben 

elvárt viselkedést. Azt, aki későn érkezik egy workshopra, kérdőre kell vonni és 
elindítani egy beszélgetést arról, hogy mit szólhat ilyenkor az ügyfél (és hogyan 
veszíthetne emiatt egy szerződést). A projekt egyik partnere kizárja azokat a diákokat, 
akik nem jelenik meg egy workshopon és erről előzetesen nem is értesítik az oktatót. 
Aki nem tud megjelenni, az ki vannak rúgva.  
 

3. Segítsük a hallgatók felkészülését. Nem szokatlan, hogy az oktató projektjavaslat 
három verzióját is megnézi, mielőtt az ügyfélhez kerülne. Adjunk lehetőséget arra a 
workshopon, hogy a projektcsapatok elpróbálhassák az eredmények bemutatását. Az 
egyik korábbi partnerünknek, aki kredittel értékeli a projektet, az a véleményük, hogy 
nem fordulhat elő, hogy az a diák, aki keményen dolgozik ne tudná a modult sikeresen 
befejezni. (Ez csak a felelőtlen, hanyag diákkal eshet meg). Ennek az a magyarázata, 
hogy belátják, mekkora teljesítményt igényelnek a projektek egy hallgatótól. Mivel a 
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követelmény magasabb, mint a hagyományos értékelés esetében, az oktatók szívesen 
irányítják a hallgatókat a projektekbe. 

 
4. Vegyünk részt az ügyfelek megbeszélésein a diákokkal. Ha a diákok nem boldogulnak, 

vagy kimaradt az ügyfél egy fontos szempontja, a tanárnak közbe kell lépnie, 
figyelmeztetni a hibára, majd vissza kell vezetnie a találkozót az eredeti mederbe. Ha 
túl vagyunk több találkozón - a hallgatók kompetenciái javulnak és nő a bizalom - egyre 
ritkábban kell beavatkozni. Van persze olyan diákcsapat is, amelyiket nyugodt lélekkel 
hagyhatjuk önállóan, egyedül dolgozni.  

 
8.6 Az ügyfélkapcsolatok fenntartása, folytatása  
 
A hallgatói projekt befejezése után hasznos, ha az oktató kapcsolatban tud maradni az ügyféllel. 
Ez lehetővé teszi a projekt hosszabb távú értékelését. Az ügyfelekkel való kapcsolattartás révén 
egyes partnereink megállapították, hogy még ha egy adott projekt ajánlásait nem is fogadja el 
egy KKV, a tanácsadókkal való együttműködés elsajátításának folyamatát nagyon pozitívnak 
ítélik.  
 
A kapcsolat fenntartása lehetővé teszi a tanár számára, hogy könnyen hozzáférhessen további 
potenciális ügyfélhez a diákprojektek következő ciklusához. Még akkor is, ha az ügyfél éppen 
akar részt venni a következő projektben, előfordul, hogy később felmerül egy olyan 
problémájuk, amiben a diákok tudnak dolgozni.  
 
Javasoljuk, hogy a projekt befejezése után a következőképpen járjon el: 
 
 6 hét eltelte után ellenőrizze, hogy történt-e előrelépés az ajánlások megvalósításában 
 4 hónap után indítson vitát aktuális kérdésekről / és a szervezet innovációs igényeiről 
 6 hónap elteltével keressen lehetőséget a projektek új ciklusában való részvételre. 

 

9.0 Lehetséges értékelési stratégiák 
 
A felsőoktatási célokra előállított tananyagokat az oktatók számos módon felhasználhatják. A 
workshop program és a hallgatói innovációs tanácsadási folyamat projektjeit be lehet építeni 
kredites modulként a képzésbe. Ebben az esetben a diákok be kell számolniuk arról, hogy mit 
tanultak, és az oktatóknak pedig értékelni kell a beszámolókat kell írniuk.  
 
Amennyiben értékelésre van szükség, annak tükröznie kell az innovációs tanácsadási folyamat 
különösen erős gyakorlati jellegét. A tudást úgy kell bizonyítani, hogy képesek vagyunk a tudás 
birtokában egy feladatot elvégezni. Ezt szem előtt tartva ez a szakasz az értékelésnek azokat a 
szempontjai kell kiemelni, amelyek speciálisa a gyakorlati projektmunka értékelésekor 
használatosak. Ehhez segítséget ad a függelékekben szereplő minta az értékelésről. 
 
9.1 A projekt dokumentumok értékelése 
 
Az itt ajánlott értékelési stratégiák közül ez a diákok és az oktatók számára egyaránt ismerős 
lesz. A projekt részeként készített dokumentumok elemzése kulcsfontosságú lehetőség az 
értékelésre. A tanár dönthet úgy, hogy az alábbi dokumentumok bármelyikét értékeli:  
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• A projektjavaslat  
• Kritikus út elemzése  
• Projekt költségvetései  
• Gondolattérképek  
• Döntési fák  
• PowerPoint vagy más bemutatóanyagok  
• A megállapításokról és ajánlásokról szóló jelentés 

 
A projektdokumentum értékelésére használt kritériumok a projektdokumentum fókuszától és 
terjedelmétől függenek. Például egy gondolattérkép értékelésekor érdemes lehet a teljességre 
összpontosítani (figyelembe veszi-e az összes érdekeltet, vagy pl. egy innovációs kérdés 
elemeit). Ha a tanár egy lényegesebb dokumentumot, például egy projektjavaslatot vagy a 
megállapításokról és ajánlásokról szóló jelentést értékel, javasoljuk, hogy fontolja meg a 
következőket: 
 
 A jelentés bemutatása és szerkezete  
 Az ügyfél igényére való összpontosítás 
 A kritikai elemzés jelenlétének mértéke  
 Mennyire gyakorlatiasak az ajánlások az ügyfél számára a megvalósításhoz 

 
A projektdokumentumokra összpontosító értékelésekre vonatkozó példákat a 2. számú 
melléklet tartalmazza. 
 
9.2 Prezentációk értékelése 
 
Sok diák és oktató tisztában van az előadások értékelésével. A tanulók eredményeinek és 
ajánlásainak bemutatása, valamint az azt kísérő ügyféllel folytatott beszélgetés ideális 
értékelési lehetőséget kínál. Az értékelési kritériumok a következőkre összpontosíthatnak: 
 

• A bemutató minősége  
• Az ügyfél problémáira adott megoldás megfelelősége  
• A diákok és az ügyfél közötti interakció minősége az értekezleten  
• A diákok mennyire képesek kezelni az ügyfél problémáját és kétségeit az ülésen  

 
A 3. számú melléklet tartalmaz példákat a prezentáció értékelésére 
 
9.3 Projekttalálkozók értékelése  
 
Kevésbé ismerős a diákok és oktatók számára, hogy hogyan értékeljék a diákokat ügyfél 
találkozókon. A projektekhez szükséges üzleti készségek rendkívül gyakorlati jellege miatt a 
projekttalálkozók megfigyelése teljes mértékben megfelelő. Az ülések értékelésének 
kritériumai a tudás demonstrálására és a diákok viselkedésére lehet összpontosítani. Ilyenek 
például a következők: 
 

• Megfelelő öltözet az ügyfélszervezet számára  
• Megfelelő kísérletek a kapcsolat kialakítására  
• Törekvés az ügyfél bizalmának elnyerésére 
•  Az ügyfél meghallgatása  
• Megfelelő reakciós zz ügyfelek feltevéseire 
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• A megadott információk pontossága  
• A találkozó megszervezése 

 
Már korábban említettük, hogy az oktatóknak valószínűleg be kell avatkozniuk az 
ügyféltalálkozóba, hogy az a megfelelő pályán maradjon. Ez dilemmát teremt, amikor az 
értékelésre kerül sor. Mennyiben köszönhető a találkozó sikere a diákoknak, és mennyiben a 
tanár érdeme? A projektpartnerek tapasztalata az, hogy a diákok kompetenciájának megítélése 
inkább múlik a diákok egyéni viselkedésén, mint a bemutatott eredményen. 
 
9.4 A csapatmunka értékelése 
 
Az oktatók a diákok projekthez való hozzájárulásának értékeléséhez alkalmazhatják a társak 
értékelését. A projekt független jellege azt jelenti, hogy az oktató csak a folyamat 
kulcsfontosságú pontjain képes megfigyelni a csapat együttműködését. A projekt során a nem 
megfigyelt idő értékelésének egyik módja, ha megkérjük a projektcsapatokat, hogy értékeljék 
egymás teljesítményét.  
 
Számos módszert mutatunk be a társas értértékeléshez a 4. számú mellékletben. 
 
9.5 A készégek fejlődésének értékelése 
 
A hallgatói innovációs tanácsadási kompetenciakeret diagnosztikai mérőeszköze lehetőséget 
ad a diákok értékelésére is. Amellett, hogy a kérdőív kitöltésével diákok saját magukat 
értékelik, oktatók is értékelhetik őket. Mivel az értékelésre mind a projekt kezdetén, mind pedig 
a végén sor kerül, a javulás mérhetővé válik.  
 
9.6 Az önreflexió értékelése 
 
A hallgatói tanulás gyakran fokozható a projektteljesítményre való reflektálással. A reflexió 
történhet a projekt kulcsfontosságú pontjain, de a teljes projektre vonatkozóan is. A reflektív 
gyakorlat előfeltétele az, hogy ha a reflexió, és a reflexiót követő beavatkozás a valós világban 
való tanulás közben történik, akkor hatással is van rá. A javaslat az, hogy a valódi tanulás csak 
akkor bizonyítható, ha valaki cselekvésben alkalmazza is a tanultakat. 
 
Ez egy olyan megközelítés, ami segít megítélni a diák tanulásának mértékét. Azzal, hogy 
megkérjük a tanulókat, hogy hozzanak létre egy portfóliót, vagy irjanak naplót, nem csak azt 
tudják bizonyítani a tanárnak, hogy mi ment jól, és nem olyan jól, hanem a fontos tanulságokat 
is. Az ilyen jellegű bizonyítékok értékelésére olyan kritériumok alapján kerülhet sor, mint 
például a tanuló azon képessége, hogy: 
 

• struktúra, és a reflexió bemutatása  
• pontosan leírja a tevékenységeket / gyakorlati példákat mutat  
• elemzi az eseményeket 
• a jó teljesítményt, és a javítandó területeket egyaránt elemzi 
• a viselkedésben / tudásban szükséges változásokat meghatározza  
• a reflexió tartalmazza a teendőket 
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Az 5. számú melléklet tartalmaz példákat a reflexióra épülő értékelésre. 
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1. melléklet: AISAB Hallgatói diagnosztikai eszköz 
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2. számú melléklet: Projekt dokumentumok értékelése 
 
 
Az értékelés követelményei 
 
Tanácsadói csoportként önnek válaszolnia kell az ügyfélszervezettel való első 
találkozójára, hogy projektjavaslatot nyújtson be. A javaslat a következőket vázolja fel:  
 
A vizsgálandó témák, problémák  
Az elvégzendő munka specifikációja, beleértve a következőket:  
 

• A vizsgálat terjedelme  
• A várhatóan használni kívánt módszertan  
• Összegyűjtendő és elemezendő adatok/ információk  
• A szervezetnek nyújtandó válasz jellege és formátuma 

 
Értékelési szempontok 
 
 
Kérjük, olvassa el az értékelési rács végén ezt a hozzárendelést.  
A szempontok 5 területre összpontosítanak:  
 

• A jelentés bemutatása és szerkezete  
• A jelentés tartalma – összpontosítás az ügyfél igényeire 
• A jelentés tartalma – a probléma kritikai elemzése  
• Tanácsadási eszközök használata  
• Idézetek 
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Értékelési szempontok és osztályozási táblázat 
 

Érdemjegy A jelentés bemutatása és szerkezete A jelentés tartalma – összpontosítás az 
ügyfél igényeire 

A jelentés tartalma – a 
probléma kritikai elemzése 

Tanácsadási eszközök 
használata 

Idézetek 

Kiváló A jelentés kivételesen jól bemutatott, könnyen 
érthető az ügyfél számára, és követi az 
ügyfélajánlat elfogadott formátumát.  A 
szerkezet a bemutatott tartalomhoz és 
elemzésekhez igazodik.  A számok pontosak és 
innovatívak a prezentációjukban.  Az angol 
világos, tömör és pontos.  

A jelentés példaértékű a diagnózis és a 
válasz reflektál az ügyfél igényére.  Az 
ügyfél problémáját egyértelműen a 
hangsúlyozza az egész javaslat.  A 
jelentés egyértelműen bemutatja, hogy a 
beavatkozás hogyan fogja megoldani az 
ügyfél problémáját.   

A jelentés a megfelelő elemzési 
technikákat, innovatív módszert 
használ az ügyfél igényének 
megfogalmazásakor és a projekt 
szerkezetének meghatározásakor 

A jelentés átgondolt és alapos, a 
modulban tanult az eszközöket és 
technikákat az ügyfél helyzetének 
megfelelően alkalmazza.   

Az idézetek és hivatkozások az 
APA stílusban vannak megadva, 
amely teljes mértékben pontos az 
összes felhasznált forrásra 
vonatkozóan. 

Jó A jelentés jó prezentációs készségeket mutat, 
érthető az ügyfél számára, és az ügyfélajánlat 
elfogadott formátumát követi.  A szerkezet 
nagyrészt a bemutatott tartalomhoz és 
elemzésekhez igazodik.  A számok pontosak.  
Az angol világos és pontos. 

A jelentés jó, a diagnózis választ ad az 
ügyfél igényére.  Az ügyfél problémáját 
a javaslat egyértelműen hangsúlyozza.  A 
jelentés bemutatja, hogy a beavatkozás 
megoldás az ügyfél problémájára. 

A jelentés megfelelő elemzési 
technikákat alkalmaz, amikor 
megfogalmazza az ügyfél igényét, 
és meghatározza a projekt 
szerkezetét. 

A jelentés a modulban tanult az 
eszközöket és technikákat az 
ügyfél helyzetének megfelelően 
alkalmazza. 

Az idézetek és hivatkozások az 
APA stílusban minden forráshoz 
rendelkezésre állnak, de néhány 
kisebb hibát tartalmaznak.   
 

Közepes A jelentés prezentációs erőfeszítéseket mutat, és 
érthető az ügyfél számára.  Többnyire követi az 
ügyféljavaslat elfogadott formátumát.  A 
szerkezet világos, bár nem illeszkedik eléggé a 
tartalomhoz.  A számok pontosak.  Az angol jó. 

A jelentés egyértelmű diagnózist és 
választ ad az ügyfél igényére.  Az ügyfél 
problémája egyértelmű, bár nem mindig 
hangsúlyozott.  A jelentés bemutatja, 
hogy a beavatkozás megoldja az ügyfél 
problémáját. 

A jelentés elemzési technikákat 
alkalmaz az ügyfél igényének 
megfogalmazásakor.  Van némi 
kapcsolat az elemzés és a projekt 
szerkezete között. 

A jelentés a modulon tanított 
eszközöket és technikákat 
megfelelően alkalmazza az 
ügyfélhelyzetre.   

 

Az idézetek és hivatkozások az 
APA stílusban vannak megadva 
minden forráshoz, de néhány 
hibával. 

Gyenge A jelentés bemutatása elfogadható.  Az 
ügyfélajánlat elfogadott formátumát tükrözi.  A 
felépítést javítani kell, de az ügyfél számára 
követhetől. Az angol elfogadható. 

A jelentés megfelelő diagnózist és 
választ mutat be az ügyfél igényére.  Az 
ügyfél problémája jelen van, de lehetne 
világosabban meghatározni.  A jelentés 
bemutatja, hogy a beavatkozás 
megoldja az ügyfél problémáját, de van 
néhány nyilvánvaló hiányossággal. 

A jelentés az elemzési 
technikákat megfelelő 
színvonalon használja az ügyfél 
igényének megfogalmazásakor.  
Van némi kapcsolat az elemzés és 
a projekt szerkezete között, de 
jobban fel lehetne őket építeni.   

A jelentés alkalmazza a 
modulban tanított eszközöket és 
technikákat, de használatukat 
szigorúbban meg kell indokolnia.   

Az idézetek és hivatkozások 
általában az APA stílussal 
összhangban vannak.    

Nem felel 
meg, de 
javíthat 

A jelentés bemutatása jelentős javítási munkát 
igényel. Szorosabban meg kell felelnie az 
elfogadott javaslati formátumnak. A szerkezet 
javítása szintén jelentős munkát igényel. Az 
angol nyelv nem éri el az elfogadható szintet. 

A jelentés nem nyújt megfelelő 
diagnózist és választ az ügyfél igényére.  
Az ügyfél problémája megvitatásra 
kerül, de nem világos.  A jelentés 
ismerteti, a beavatkozás célja, hogyan 
oldja meg az ügyfél problémáját, de 
nem világos.      

A jelentés nem használja az 
elemzési technikákat a 
szabványnak megfelelőe, amikor 
megfogalmazza az ügyfél 
igényét.  Az elemzések és a 
projekt szerkezete közötti 
kapcsolatok gyengék 

A jelentés nem alkalmazza a 
modulban tanított eszközöket és 
technikákat elfogadható szinten.   

Az idézetek és a hivatkozások 
ritkák, nem relevánsak, vagy olyan 
módon vannak megadva, amely 
nem felel meg az APA stílusának.    
 

Nem felel 
meg 

A jelentés bemutatása gyenge, és az elfogadott 
ajánlati formátum felépítését korlátozottan 
alkalmazza.  Az angol gyenge.    
 

A jelentés nem foglalkozik az ügyfelek 
igényeivel oly módon, ahogyan az első 
ülések elhangzott és / vagy nem világos, 
hogy a javaslat hogyan oldja meg az ügyfél 
igényét.    

Ez a jelentés nem alkalmaz 
megfelelő elemzési technikákat az 
ügyfél projektjavaslatának 
megfelelő módon.   

A jelentés nem alkalmazza a 
modulba tanított eszközöket és 
technikákat a megfelelő módon.    

Kevés vagy semmilyen kísérlet 
nincs a releváns idézetek és 
hivatkozások felvételére. 
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3. számú melléklet: Projekt prezentációk értékelése 
 
 
Az értékelés követelményei 
 
Önnek ki kell fejlesztenie és be kell mutatnia a megoldást(oka)t az ügyfelek 
problémájára a szervezetnél. Ennek egy 20 perces prezentációval kell kezdődnie. A 
bemutatónak a következőkre kell kiterjednie:  
 

• Az ügyfélszervezettel egyeztetett probléma  
• Az Ön megoldása a problémára  
• Az adatok elemzése és eredmények, amelyek alátámasztják a megoldást  
• Az Ön megvalósítási javaslatai 

 
A fennmaradó értekezleti időt az ügyfélvállalattal folytatott megbeszéléssel tölti. A 
csoporttól elvárjuk, hogy csapatként dolgozzon, amikor kérdéseket válaszol meg, és 
megvitatja, hogy ötletei hogyan kerülhetnek végrehajtásra a gyakorlatban.  
 
 
Értékelési szempontok 
 
Csoportelem:  

• A bemutató minősége  
• Az ügyfélproblémára adott megoldás megfelelősége  
• A tanácsadói munka ügyfél általi értékelése  

 
Személyes elem:  

• Az értekezleten az ügyféllel folytatott interakció minősége  
• Az Ön képessége az ügyfélprobléma és azok szélesebb körű aggodalmainak 

kezelésére az értekezleten  
 
 
 



 
 

26 

Értékelési szempontok és osztályozási táblázat 
 

Érdem-
jegy 

A jelentés bemutatása és szerkezete 
 

Az ügyfél problémárjára adott megoldás 
megfelelősége 

A tanácsadói 
tapasztalat ügyfél 
általi értékelése 

Az értekezleten az ügyféllel folytatott 
interakció minősége 

Az Ön képessége arra, hogy ügyfél 
aggodalmait kezelje 

Kiváló A prezentáció példaértékű, bemutatja az 
esetet, és világosan mutatja be az adatokat és 
az elemzéseket. Minden résztvevő jól 
felkészült, és magabiztosan beszél a saját 
részéről. A csoport egyértelműen gyakorolta 
és megszervezte előadását.  A kérdéseket 
gondolatokkal kezelik, kiterjesztve a 
bemutató tartalmát. 

Erős érvekkel igazolja a javasolt megoldás 
helyességét, és érveit alátámasztja az adatokkal 
és elemzésekkel. 
 
A megoldás megfelel az ügyfélszervezet 
rendelkezésre álló környezetének és 
erőforrásainak. 

Az ügyfél értékeli 
az ajánlásokat és 
kiváló 
tapasztalatokról 
számol be.     

Ön bemutatja, hogy képes elnyerni az 
ügyfél bizalmát és nyílt kommunikációt 
kezdeményezni az ügyféllel.  
Megnyugtatja őket, és növeli a saját 
hitelességét a találkozó alatt. 

Ön segít az ügyfélnek elképzelni, hogy 
hogyan lehet megoldani a problémát, és 
hogyan lehet a javasolt megoldást 
megvalósítani.   Ön továbbra is az ügyfél 
problémájára összpontosít, de közben 
foglalkozik a szélesebb körű 
aggodalmaikkal is.   

Jó A prezentáció jól mutatja be az esetet, az 
adatokat és az elemzést.  Minden résztvevő 
felkészült, és a saját feladatairól világosan 
beszél. A csoport igazolja a gyakorlati és 
szervezési készségeket.  A kérdéseket 
bizalmasan kezelik.    
 

Jó érvet hoz fel a javasolt megoldásra, és az 
érveket az adatok és elemzések egyértelműen 
alátámasztják  
 
Összességében a megoldás figyelembe veszi az 
ügyfélszervezet számára rendelkezésre álló 
összefüggéseket és erőforrásokat.   

Az ügyfél értékeli 
az ajánlásokat és 
jó tapasztalatokról 
számol be.     

Ön bemutatja, hogy képes elnyerni az 
ügyfél bizalmát és nyílt kommunikációt 
kezdeményezni az ügyféllel.  
Lényegében el tudja oszlatni az ügyfél 
kétségeit, és növeli a hitelességét a 
találkozó során. 

Ön segít az ügyfélnek megérteni, hogy 
hogyan lehet megoldani a problémát az Ön 
javaslatával, és hogyan lehet a megoldást 
megvalósítani.  Lényegében Ön az ügyfél 
problémájára összpontosít, és foglalkozik 
az ügyfél kétségeivel is. 

Közepes A prezentáció értékes, és némi hiányossággal 
bemutatja az esetet, az adatokat és az 
elemzést.  Minden résztvevő felkészült, és 
beszél a saját feladatairól. A csoport igazolja 
a gyakorlati és szervezési készségeket.  A 
kérdéseket direkt módon kezelik.  

Értékes érvet hoz fel a javasolt megoldásra, és 
az érveket  az adatok és elemzések világosan 
alátámasztja.  
 
A megoldás figyelembe veszi az 
ügyfélszervezet számára rendelkezésre álló 
környezetet és erőforrásokat.   

Az ügyfél értékeli 
az ajánlásokat és 
értékes 
tapasztalatokról 
számol be.     

Ön mutat némi képességet arra, hogy 
elnyernje az ügyfél bizalmát és nyílt 
kommunikációt kezdeményezni.  
Megpróbálja eloszlatni az ügyfél 
kétségeit, és növeli a hitelességét a 
találkozó során. 

Ön valamennyire esgít az ügyfélnek 
megérteni, hogy hogyan lehet megoldani a 
problémát az Ön javaslatával, és hogyan 
lehet a megoldást megvalósítani.  Nem 
sikerül tökéletesen az ügyfél problémájára 
összpontosítani, de foglalkozik az ügyfél 
kétségeivel is. 

Gyenge A prezentáció megfelelő, és viszonylag kevés 
hibával hiányossággal mutatja be az esetet, az 
adatokat és az elemzést. Többnyire minden 
résztvevő felkészült, és beszél a saját 
feladatairól. A csoport igazolja a szervezési 
készségeket.  Tesznek fel célzott kérdéseket. 
 

Elfogadható érvet hoz fel a javasolt 
megoldásra, és az érveket az adatok és 
elemzések világosan alátámasztja.  
 
A megoldás valamennyire figyelembe veszi az 
ügyfélszervezet számára rendelkezésre álló 
környezetet és erőforrásokat. 

Az ügyfél értékeli 
az ajánlásokat és 
elfogadható 
tapasztalatokról 
számol be.     

Ön megpróbálja elnyernj az ügyfél 
bizalmát és nyílt kommunikációt 
kezdeményezni.  Nehézségei támadnak, 
amikor megpróbálja eloszlatni az 
ügyfél kétségeit, és nem sikerül növelni 
a hitelességét a találkozó során. 

Ön megfelelő módon az ügyfélnek 
megérteni, hogy hogyan lehet megoldani a 
problémát az Ön javaslatával, és hogyan 
lehet a megoldást megvalósítani, de a 
fókuszt elhibázza. 

Nem felel 
meg, de 
javíthat 

A prezentáción nem megfelelően mutatja be 
az esetet, az adatokat és az elemzést. A 
résztvevők nem felkészültek. A csoport 
igazolja a szervezési készségeket.  A kérdések 
nem eléggé célzottak. 
 

Nem mutat be elfogadható az érvet a javasolt 
megoldásra, és az érveket nem sikerül elég jól 
alátámasztania adatokkal és elemzéssel. 
 
A megoldás nem veszi figyelembe az 
ügyfélszervezet számára rendelkezésre álló 
környezetet és erőforrásokat. 

Az ügyfél értékeli 
az ajánlásokat, de 
a benyomásai 
nem túl jók.     

Bár nem konfrontatív, de nem 
isnyugodt az Ön és az ügyfél 
kommunikációja, és nehezen tudja 
növelni a hitelességét 
 
 

Nem sikerül megfelelő hangsúlyt helyeznie 
az ügyfél problémájára. 

Nem felel 
meg 

A prezentáció nem alkalmas a tanácsadói 
beavatkozásra. 

A megoldás nem megfelelő az adott kontextusban 
 

Az ügyfél értékeli 
az ajánlásokat, de a 
benyomásai 
rosszak. 

Ön nem jár el megfelelően a 
találkozón, sem a viselkedés sem az 
öltözködés tekintetében.  Nem sikerül 
bizalmat ébresztenie és nem igazolja a 
hitelességét.   

Nem felel meg az, ahogyan Ön az ügyfél 
problémáját kezeli. 
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5. Számú melléklet: Értékelési módszer reflektív bejegyzésekhez  
 
Az értékelés követelményei 
 
Kérjük, hozzon létre egy egyedi portfoliót – egy strukturált anyaggyűjteményt, amely 
dokumentált bizonyítékokat és a kritikus reflexiót tartalmaz. A portfólió az Ön által 
a modulban végzett munkák listája. 
 
Kérjük, a tanácsadási folyamat minden egyes eleméhez reflektáljon arra, hogy milyen 
készségekkel rendelkezett a modul kezdetén. Hol van szükség javítani, és hogyan fog 
Ön javítani őket a modulban?  
 
A modul közben kérjük, reflektáljon a folyamat minden elemére, és válaszoljon a 
következő kérdésekre:  
 

• Miben volt különösen jó?  
• Miben kell, hogy jobb legyen?  
• Hogyan építette fel a képességeit?  
• Mi a terve, hogy még jobb legyen?  

 
Szeretnénk, ha bemutatná:  
 

1. A tanácsadási folyamat minden egyes szakaszára vonatkozó, a fenti 
kérdésekre összpontosító reflektív értékelést. Ezt olyan frfelektív keretek 
között kell elkészíteni, mint Gibbs, Johns vagy Rolf.  

2. Cselekvési tervet a tanácsadási készségek jövőbeni fejlesztésére 
 
Értékelési szempontok 
 
Kérjük, olvassa el a feladat végén található értékelési táblázatot. A szempontok 5 területe:  

• Struktúra, bemutató, hivatkozás  
• Tudás és megértés  
• Elemzés  
• Hivatkozás a gyakorlatra  
• Reflektív gyakorlat és önértékelés 
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Értékelési szempontok és osztályozási táblázat 
 
Érdemjegy A jelentés bemutatása és 

szerkezete 
Tudás és megértés Elemzés Hivatkozás a gyakorlatra Reflektív gyakorlat és önértékelés 

Kiváló Széles körű olvasottság. 
Meggyőző írásstílus világos 
szerkezettel. Pontos 
hivatkozások. Nincs 
helyesírási és a nyelvi hiba. 
 

Igazolt a vonatkozó szakirodalom kiváló 
áttekintése, és az érvek kritikai 
értelmezése. 

Kiváló értelmezés és 
kritikai elemzés és 
alkalmazás aa 
témához. A vizsgálat 
és az érvelés 
megfelelő indoklása. 

Egyértelműen azonosítja 
erősségeit és gyengeségeit. 
Egyértelmű következ-
tetéseket és következ-
ményeket von le a 
rendelkezésre álló 
bizonyítékokból. 

Éleslátó gondolatok a 
legfontosabb tanulási 
pontokról és a tanulási 
folyamatról. Kiváló kritikus 
értékelése készségeknek a 
személyes gyakorlat javítása 
érdekében. 

Jó Jó irodalmi stílus, megfelelő 
szerkezettel. Kevés hiba a 
hivatkozás, helyesírás és nyelvezet 
Néhány reflexió a legfontosabb 
tanulási pontokról és a tanulási 
folyamatról. 
 

A tartalom többnyire pontos és releváns, 
alternatív nézetekre és forrásokra való 
hivatkozással. Jó kísérlet az elméletek 
erősségeinek és gyengeségeinek azonosítására. 
Bizonyítékokból levonja az érvényes 
következtetéseket 

A tudás meggyőző 
interpretációja és 
meggyőző érvelés. 
Jó kifejezésmód és 
érvelés, amelyet 
jól alátámaszt a 
szakirodalommal. 

Jó kapcsolódás az elmélet a 
gyakorlat között. Jó 
következtetéseket von le a vitából. 

Jó reflexiók a legfontosabb tanulási 
pontokról és a tanulási folyamatról. 
A készségek és kompetenciák jó 
értékelése, valamint a gyakorolt 
hatások tudatosítása. 

Közepes Az irodalmi stílus elfogadható. 
Néhány hiba van a helyesírásban és 
a nyelvezetben és a 
hivatkozásokban. 

A tartalom pontos, de kevés. Az alternatív 
nézetekre és forrásokra való hivatkozás 
kielégítő. Tisztességes kísérlet az erősségek és 
gyengeségek azonosítására. Érvényes, de 
korlátozott következtetéseket von le a 
bizonyítékokból. 

A tudás meggyőző 
interpretációja. Igazolja a 
képessége arra, hogy 
a saját nézeteit 
szakirodalommal támassza 
alá. 

Kevés bizonyíték arra, hogy a 
gyakorlatban is alkalmazza az 
ismereteket. 
 

Néhány, de korlátozott, refelexióa 
kulcsfontosságú tanulási pontokra. 
Korlátozott beavatkozási pont a 
személyes gyakorlat javítására. 

Gyenge Gyenge irodalmi stílus, gyenge 
reflexió, helyesírási és nyelvezet. 

A tartalom korlátozott, kevés hivatkozással az 
alternatív nézetekre és forrásokra. Az erősségek 
és gyengeségek korlátozott azonosítása. 
Következtetések levonása gyakran felületes. 

Az értelmezés nem mindig 
egyértelmű. 
Saját nézetek korlátozott 
kifejezése, a támogató 
irodalom korlátozott 
használatával. 

Az elmélet alkalmazásának van 
némi bizonyítéka, de általános és 
nem fókuszált. 

Kevés reflexió a legfontosabb 
tanulási pontokhoz. Kevés fejlődés a 
saját gyakorlattal kapcsolatban. 

Nem felel meg, de 
javíthat 

Rossz szerkezet és irodalmi stílus és 
sok hiba a reflexióban, helyesírásban 
és a nyelvezetben. 

Minimális bizonyíték az olvasásra, korlátozott 
vagy pontatlan hivatkozással az alternatív 
nézetekre. A saját nézetek felületes feltárása. A 
támogató szakirodalom minimális használata. 

Az ismeretek rossz 
értelmezése. Az erősségek 
és gyengeségek szegényes 
azonosítása. Kevés, vagy 
nincs következtetés. 

Az elmélet helytelen alkalmazása a 
gyakorlatban. 

Korlátozott reflexió a legfontosabb 
tanulási pontokról. A személyes 
gyakorlatra vonatkozó hatások 
korlátozott azonosítása. 

Nem felel meg Nem megfelelő tervezés. 
Elfogadhatatlan stílus. 

Nincs elegendő bizonyíték az olvasásra. Nem 
tárja fel a saját nézeteit, és nincs bizonyíték a 
támogató irodalom használatára. 

Nincs értelmezés. Nem 
próbálja azonosítani 
erősségeit és gyengeségeit. 
Nincsenek érdemi 
következtetések. 

 
Nem alkalmazza az elméletet a 
gyakorlatban. 

Nem azonosítja a legfontosabb 
tanulási pontokat vagy a személyes 
gyakorlatra irányuló hatásokat. 
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0-29 
 

Korlátozott bizonyíték a tervezésre, 
a referenciák strukturált 
megvitatására; rossz szervezés és 
bemutatás. 
 

Nincs bizonyíték a szélesebb körű olvasásra; 
nincs vagy nem megfelelő utalás az irodalomra. 
Nem tárja fel a saját nézeteit, vagy ha igen, nem 
kapcsolódik a szakirodalomhoz, amely 
alátámasztja nézeteit. 

Nincs bizonyíték a tárgy iránti 
elköteleződésre vagy 
megértésre. Nem végzi el az 
értékelést és/vagy nem ír záró 
megjegyzéseket. 

Nincs bizonyíték elméleti vagy 
gyakorlati alkalmazásra. 

Nincs reflexió vagy leíró, kevés 
rálátással. 
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