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Élményalapú oktatás a jövő szakembereinek!

BUDAPEST INSTITUTE OF BANKING: 
Innovációk a pénzügyi továbbképzésben



Rólunk

BANKI-, ÉS PÉNZÜGYI KÉPZÉSEK

TŐZSDEI BRÓKERKÉPZÉS

EGYEDI VÁLLALATI KÉPZÉSEK

HATÓSÁGI KÉPZÉS ÉS VIZSGA

ÁLLAMILAG ELISMERT KÉPZÉSEK



„Az a baj, úgymond, a mi korunkkal, hogy 
már a jövőnk se a régi.”

Paul Valéry



A megváltozott világra reflektálunk:

1. Innovációk terjedése felgyorsult  gyors adaptáció!

2. Új technológiai mérföldkövek jelennek meg  trendkövetés!

3. Folyamatosan változó piackörnyezet  rugalmasság!

A versenyképes bankrendszerhez olyan képzési struktúrát kell 
felépíteni, ami képes a fentieknek megfelelő tudást 
folyamatosan átadni a pénzügyi szektorban dolgozók 
számára.



Miben vagyunk mások?

Korszerű kurzusmodulok

Közösségi események

Integrált technológiai megoldások

Inspiráló környezet

Interaktív metodológia



Inquiry-based learning



ÉLMÉNYALAPÚSÁG | DIGITALIZÁCIÓ | E-LEARNING



 Személyes és Online oktatási megoldások

 Okos naptár / Google és Microsoft szinkornizáció

 Gyors visszajelzések, online felmérések

 Kapcsolatépítés 

Moodle rendszer



E-learning



Mobil és Tablet applikáció

• Online elérhető tananyagok 

(kiemelési és jegyzetelési 

lehetőségekkel)

• Alkalmazáson keresztüli 

kurzusjelentkezés, vizsgázás és 

kurzusértékelés

• Értesítés kérése a vizsgákról, új 

kurzusokról és új tananyagokról

(push notification)



Karrier-előrehaladást és szakmai fejlődést támogató
képzési keretrendszer bevezetése (TERVEZET)

Készült: The Institute of Banking koncepciója alapján |Forrás: Michael Feeney, CEO előadása (2018.01.25)

STEP 1:
Banki- és pénzügyi
alapismeretek

STEP 2:
Előre meghatározott 
számú kreditérték 
elvégzése a kijelölt 
tantárgyak alapján

STEP 3:
Előre meghatározott
banki- és pénzügyi szakmai 
specializáció
Kiválasztása és elvégzése
(BsC szintű diploma)

STEP 5:
A specializáció alapján
történő szakdiploma 
megírása (MsC szintű
graduális és/vagy 
posztgraduális
képzés keretében)

STEP  6:
Szakmai továbbképzés 
elvégzése előre 
meghatározott
(soft skill, digitalizációs 
kurzusok stb.) képzések 
alapján 

ALAPISMERETEKET 
IGAZOLÓ BIZONYÍTVÁNY

SZAKKÉPESÍTETT
BANKÁR FOKOZAT

OKLEVELES
BANKÁR

OKLEVELES
BANKIGAZGATÓ

(VEZETŐ BANKÁR)

Minősített, szakmailag ellenőrizhető és nyomon követhető

 Többlépcsős, szakaszos karrier-előrehaladás támogatása

 Struktúrált, egymásra épülő tantárgy- és képzési rendszer



Köszönjük a figyelmet!

A Budapest Institute of Banking (BIB) csapata


