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Posztgraduális bankinformatikai képzés -  szeptembe r 10-ig jelentkezés! 
 
Tájékoztató és felhívás: A BME-n már több, mint tíz éves múltra visszatekintı, pénzinformatikai 

másoddiplomát nyújtó bankinformatikai képzés  az átszervezések utáni egy éves kihagyást 
követıen megújultan, frissített és bıvített tartalommal, de 4 féléves, feszesebb menetrenddel újra indult a BKF és 
az ITA Alapítvány közös gondozásában.  Részletek és jelentkezés: www.infota.org  ���� Bankinformatika  
 

Tanfolyamok, el ıadások – 2010 ısz 
 
Rendszerelmélet Alapjai  alapfokú félnapos (4 órás) elıadások: 2010. október 01. péntekt ıl 
További részletek: www.zieglercons.com 
Érdekl ıdni és jelentkezni lehet közvetlenül a contact@zieglercons.com  címen . 
 

 

Lízing Alapjai  alapfokú félnapos (4 órás) elıadások: 2010. október 01. péntekt ıl 
További részletek: www.zieglercons.com 
Érdekl ıdni és jelentkezni lehet közvetlenül a contact@zieglercons.com  címen . 
 

 
A Ziegler Consulting és az Infota Kutatóintézet  közös szervezésében a következı 20 órás 
emelt színtő tanfolyamokat indítjuk:  
 

• 2010. szeptember 27-én: Rendszerelmélet   
• 2010. szeptember 28-án: Irányításelmélet  
• 2010. szeptember 29-én: Információelmélet  

 
További részletek és jelentkezés: www.infota.org  címen, vagy érdekl ıdni és jelentkezni lehet közvetlenül a 
contact@zieglercons.com  címen is. 
 

 
Kihelyezett tanfolyamok – cégek saját igénye szerin ti id ıpontokban és 
idıbeosztásban  
 

• Rendszerelméleti, irányításelméleti, információelmé leti alapismeretek a céges tevékenység és a 
képzésben résztvev ık profiljához igazított tartalommal – alapfogalmak és a gyakorlati munkát segító, 
mindennapi szervezést támogató eszközök 

• Rend és rendszer a mindennapokban – alapfogalmak, gyakorlati munkát segító eszközök 
• Projekt, program, irányítás, szervezés – megvalósítást segító egyszerő eszközök 
• Life és Business Coaching el ıadás  – a Ziegler Consulting saját Rendszercoaching®  módszerének 

bemutatása és alkalmazási példák 
• Rendszercoaching®  - gyakorlat 
• Munkából kiesettek reintegrációját segít ı rend - és rendszerteremtı eszközök, gyakorlati képzés 
• Kezdı munkaer ı integrációját megalapozó rend - és  rendszerteremtı eszközök, gyakorlati képzés 

 
 



Rendszercoaching® -  2010 ısz 
 
Költségmentes céges bemutatóinkat  továbbra is folytatólagosan szervezzük szeptember 
második felétıl, egyedileg egyeztetett idıpontban,  a Rendszercoaching®  széleskörő megismertetésére. A 
rendszerelméleti alapokon felépített személyes coaching metodikáról és annak közvetlen gyakorlati 
hasznosságáról, azaz a Rendszercoaching®  módszerrıl részletesebben lehet olvasni a www.zieglercons.com 
weboldalon, illetve az érdeklıdıknek további bemutató anyagot és elıadást biztosítunk.  
Érdekl ıdni és jelentkezni lehet közvetlenül a contact@zieglercons.com  címen. 
 

Átmeneti vezet ıi idıkapacitás gondok?  - Interim menedzsment? 
 

Vezetık munkáját intenzív eszközökkel támogató, magas színtő tanácsadói, co-rolling, 
time-share interim feladatokat  ellátó tanácsadói hálónk,  speciális típusú projektigények kielégítésre is alkalmas 
munkatársakkal, igény szerinti idıtartamban Megrendelıink rendelkezésére áll.  
Érdekl ıdni és jelentkezni lehet közvetlenül a contact@zieglercons.com  címen. 
 

Alkusz tanácsadás  

Tanácsadás induló és m őködı alkuszcégek részére  – alapítás, felépítés, mőködés,  
fejleszés, portfolió tervezés  

Tanácsadás és portfóliókezelés cégek és magánszemél yek részére  – 
biztosításainak portfolióját a legkörültekintıbb módon, független alkusz szakértınk tekinti át,  ad teljeskörő tanácsot, 
és igény esetén vállalja annak teljeskörő gondozását, a mindekori legjobb új lehetıségek felderítésével és 
javaslattétellel.   

Érdekl ıdni és jelentkezni lehet közvetlenül a contact@zieglercons.com  címen.  
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Ha a továbbiakban nem kívánja kapni a Ziegler Consulting tájékoztatóját, kérjük, jelezze:  
contact@zieglercons.com  

 


