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ÍRÁSSZAKÉRTŐ AZONOSÍTÓ TANFOLYAM
TÁJÉKOZTATÓ
Intézményünkben az emeltszintű, minőségi grafológus szakképzés mellett a 2013-as szakképzési törvény szerint már új képzési porgrammal szervezzük az írásszakértő-azonosító tanfolyamot. Ennek megfelelően az ÍRÁSSZAKÉRTŐ-AZONOSÍTÓ tanfolyam már önálló képzésként választható, így
elvégzésének nem előfeltétele a grafológusi tanulmány vagy grafológusi végzettség! Amennyi grafológiai alapismeret szükséges a tevékenységi körhöz, azt beépítettük a 120 órás specifikus tematikába!
FMK 2008/0023 számú hivatalos engedéllyel működő iskola vagyunk. Sokéves iskolai tapasztalattal, igényes iskolaként az új, 2013-ban életbe lépő szakképzési és felnőttképzési törvényekhez
(315/2013. VIII. 28. Korm. rendelet) igazodva továbbra is emeltszintű tudást, és szakszerű, minőségi
képzési programok által, elismert intézményi szakmai oklevelet adunk.
Iskolánk garanciát vállal: a hallgatói elégedettségért, a minőségi oktatási
színvonalért, a sok éves szakmai tapasztalatainkból fakadó eredményekért, a tanárok állandó fejlődéséért, szakmai felkészültségéért, a folyamatosan frissülő, modern, mai munkaerőpiaci igényekhez igazodó tudásért, a sikeres vizsgákért és az
elismert szakmai intézményi oklevelekért, vagy akkreditált tanúsítványokért!

JELENTKEZÉS FELTÉTELE: érettségi bizonyítvány
A grafológusi elővégzettség nélküliek számára minden esetben tartalmaznak a képzési programok szükség szerinti óraszámban grafológiai alapismereteket! Képzéseink az alkalmazott szakterületek specifikus ismereteit és gyakorlatait komplexen, elmélyült felkészültséggel nyújtják.

1. ÍRÁSSZAKÉRTŐ-AZONOSÍTÓ
A szakképzettség (intézményi szakmai oklevél) megnevezése: Írásszakértő-azonosító
Tanfolyam ideje: Egy éves (120 óra)
Ütemezés: Havi 1 specifikus elektronikus tananyag + havi 1 szombati csoportos nap igénybe vehető
Konzultációk: Egyéni személyes tanulási támogatás (mentori konzultáció) bármikor kérhető külön is
A továbbképzés szakmai ismeretei, feladatkompetenciái:
 Írásszakértői tevékenység története, szakterületei
 Nyomozástan
 Kriminológiai területek: Kriminalisztika, krimináltechnika, kriminálmetodika
 Íráshamisítás, írástorzítás vizsgálata, rendhagyó körülmények
 Írásbiológia, írásváltozások (írásszakértői munka írásbiológiai, fiziológiai háttere)
 Jogi alapismeretek, BTK, PTK
 Aláírás- és szövegazonosítás, kriminalisztikai vizsgálatok módszerek, eszközök
 Elektronikus aláírás, okirat hamisítás, bélyegző hamisítás, írógép (régi és új módszerek)
 Laboratóriumi vizsgálatok
 Speciális vizsgálati módszerek
 Írásszakértő-azonosító szakvélemény
A továbbképzés ismereteinek alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:
A végzett szakemberek képesek szakszerűen elvégezni a kriminalisztikai, írásszakértő és azonosító feladatokat, illetve team-munkában megfelelően együtt tudnak működni nyomozás, kirendelés során.
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ISKOLÁNK ERŐSSÉGEI:
 Minőségi oktatáspolitika, egymásra is építhető szakmai tanfolyamok
 Képzett, gyakorlott profi szakemberek csapata dolgozik a hallgatókért és a szakmáért
 Minden tanfolyamunk teljesen elvégezhető távoktatásban is (ehhez az intézményvezető felnőttképzési szakértelemmel, andragógusi, mentori végzettséggel rendelkezik.)
 Távoktatásunk speciálisan kidolgozott távoktatási programon és specifikusan erre a célra készült tananyagokon, komplex programcsomagon alapul.
 Csoportos óráink is erősen gyakorlatiasak, a tapasztalati tanuláson van a fő hangsúly!
 Nincsenek rejtett kiadások, minden szükséges ismeretet magába foglal a képzési díj.
 Nálunk a Műhelymunka sem külön fizetendő kreditóra, hanem folyamatos gyakorlat.
 Minden képzésben biztosítjuk a modern, elektronikus és nyomtatott formátumú jegyzeteinket,
saját tankönyveinket, e-könyveket, önállóan is tanulható speciális távoktatási tananyagokat,
továbbá szükség szerint egyéni időpontban is mentori konzultációkat
 Garantáljuk, hogy elismerik a piacon a megszerzett tudásával és végzettségével
A teljes tematikát beiratkozáskor és az első tandíj befizetése után bocsátjuk a hallgatók rendelkezésére. Távoktatás esetén teljes tanulási útmutatást is kapnak a hallgatók a tanulás otthoni beosztásához, javasolt haladási ütemtervhez, amely a hallgató szabadideje szerint rugalmas, csak a képzést
záró féléves és képzést záró kötelező vizsgafeladatokat kell pontos határidőre egyénileg leadni! A teljes
képzést záró komplex intézményi szakmai vizsgákat csak csoporttal együtt lehet letenni!

VÁLASZTHATÓ KÉPZÉSI FORMÁINK:
»
»
»
»

Csoportos képzések (emeltszintű grafológus szakképzés, szakirányú továbbképzések)
Távoktatás, otthon, önállóan végezhető képzés (bentivel azonos képzési programokkal)
Egyéni igényekkel magántanulás, kötetlen, mentori konzultációkkal (egyénre szabott)
Vegyes tanulás (blended learning): bejárás és távoktatás ötvözése (havi egy benti nap)

Tanulási formaként minden esetben lehet választani távoktatást. A képzés során minden hallgatónk igénybe veheti az egyéni, személyes tanári konzultációkat, a mentori tanulási segítséget.
KÉPZÉSI DÍJAK:
 Beiratkozási – egyszeri regisztrációs díj: 5.000 Ft
 Féléves tandíj: 120.000 Ft - részletfizetéssel 6 x 20.000 Ft/hó
 Egyben befizetve kedvezményesen 100.000 Ft / félév
 Kimaradni, halasztani csak félév teljes befizetése után lehet!
 Vizsgadíj: kb. 40.000 Ft (az aktuális vizsgáztatási előírások szerinti költségek)
A féléves tandíjak tartalmaznak minden szakmai ismereteket, kötelező gyakorlatokat, vagyis az
emeltszintű tudás megszerzéséhez szükséges kreditpontokat, a benti képzési kontaktórákat, továbbá a
specifikus tanulási segédanyagokat, a távoktatási elektronikus tananyagokat, az évközi vizsgákat és az
egyéni mentori konzultációkat is! Intézményünkben a műhelymunka a gyakorlatias tanulás módszere,
nem külön fizetendő tanóra! Évközi vizsgadíjaink sincsenek! A képzést záró szakmai (modul) vizsgadíjat a tanulmány végén, a vizsgára való jelentkezés idején kell kifizetni! Kedvezmények egyéni igényekkel, megfelelő indokkal kérhetők, igyekszünk minden hallgatónak elérhetővé tenni a tanulást!
A TANFOLYAMRA TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉS ELFOGADÁSÁHOZ SZÜKSÉGES:
 kitöltött jelentkezési lap leadása (elektronikusan is elég, később bent aláírható)
 2 db igazolványkép leadása (később is lehet)
 minimum érettségi
 a legmagasabb iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolata (szkennelve is jó)
 5.000 Ft regisztrációs díj rendezése (személyes befizetés, csekk vagy átutalás)
 felnőttképzési szerződés megkötése a képzési intézménnyel (eredetiben postázzuk)
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JELENTKEZÉSI LAP VISSZAKÜLDHETŐ:
Email: grafostudio@digikabel.hu, vagy eller.gertrud@gmail.com címen.
LEVELEZÉSI CÍM:
Grafodidakt Plusz Stúdió Kft.
1184. Budapest, Kézműves u. 8/A. III.10.
OKTATÁSI HELYSZÍNEK:
Központi iskola: 1062. Budapest, Bajza utca 26. (Gyermekház gimn. és szakképző iskola)
Kihelyezett iroda: 2040. Budaörs, Szabadság út 137. vagy Lévai u 34. Közösségi Ház
Képzési napok: minden második szombat 9-14 óra, ill. péntek 16-19 óra (csoportigénytől függ)
Ügyfélfogadás: iskolánk oktatási helyszínén telefonos egyeztetéssel
Telefon: 06 1 292 4257 vagy 06 20 560 8092
Köszönjük az érdeklődését! További kérdések esetén szívesen állunk rendelkezésére.
Budapest, 2016. január 01.
Rénesné Eller Gertrúd
Intézményvezető
Grafodidakt Plusz Stúdió Kft.
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