4. számú melléklet - ProBono képzések beszámítása az ÁBPE-továbbképzések
teljesítésébe
Kizárólag az ebben a listában szereplő képzések fogadhatóak el!
A Probono rendszerben az azonosító szám egyezősségét kell figyelni, a képzés címében
történhet változás!
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Cím
Integrált kockázatkezelési rendszer a gyakorlatban: A
folyamatmenedzsment és az integrált kockázatmenedzsment
alapjai folyamatgazdák részére
Védendő adat, elérhető információ, feddhetetlenség. Az
adatvédelem, információszabadság és az integritás összefüggései
Szerep színdarab nélkül – A vezető (Hatékony vezető 1.)
Az irányító székében (Hatékony vezető 2.)
Kitűnő vezetés – sikeres szervezet (Hatékony vezető 3.)
Integritás-alapismeretek
A pszichológia szerepe a korrupciómegelőzésben:
Szemelvények a korrupció pszichológiájából
Folyamatmenedzsment és integrált kockázatmenedzsment a
gyakorlatban
Közbeszerzési jogsértések elkerülése
Nem egyformák, de egyenlőek!- Egyenlő bánásmód a vezetői
munkában
Coaching szemléletű vezetés
Ne stresszeld túl! - A kiégés és a túlzott stressz elkerülése a
szervezetben - Vezetői és szervezeti kiégésmegelőzés és
stresszmenedzsment tréning
Egyedül nem mindig megy - Együttműködő csapatok építésének
módszerei (e-learning)
Együtt. Működünk? - A konflikusoktól mentes együttműködés
titkai (e-learning)
Gyorsabban, magasabbra, erősebben! –
Teljesítménymenedzsment (e-learning)
Nemcsak a pénz számít! – Ösztönzésmenedzsment (e-learning)
Hogyan legyünk mind nyertesek? - Asszertív vezetés (elearning)
Elkerülni vagy beleállni? – Konfliktuskezelés a vezetői
munkában (e-learning)
Csak a változás állandó - Hogyan irányítsunk a folyamatos
változások közepette? (e-learning)
A jó vezető ideája – (e-learning)
Hozd ki magadból a legtöbbet! – Vezetői önfejlesztés (elearning)
Néma gyereknek... – Visszajelzési formák a közigazgatásban (elearning)
Storytelling – a hatáskeltés Szent Grálja (e-learning)

Azonosító
PN-0458-1711-MV-C3
PN-0460-1711-MK-C3
PN-0486-1712-MV-C1
PN-0487-1712-MV-C1
PN-0488-1712-MV-C1
PN-0478-1712-MK-C1
PN-0457-1710-MK-C3
PN-0461-1711-MK-C3
PN-0453-1710-MK-C3
PN-0471-1712-MV-C1
PN-0647-1911-MV-C1
PN-0477-1712-MV-C1
PN-0791-2011-MV
PN-0793-2011-MV
PN-0801-2011-MV
PN-0797-2011-MV
PN-0811-2011-MV
PN-0809-2011-MV
PN-0805-2011-MV
PN-0799-2011-MV
PN-0795-2011-MV
PN-0815-2011-MS
PN-0817-2011-MV

Hogyan mondjam el neked? – Tájékoztatási formák a
közigazgatásban (e-learning)
25. Állandó rohanásban - Én, az időm ura! (e-learning)
26. Tárgyalás, érvelés (e-learning)
27. Közbeszerzési alapismeretek
24.

PN-0813-2011-MS
PN-0803-2011-MV
PN-0820-2102-MS
PN-0573-1904-MK

