
K É P Z É S I  TÁ J É K O Z TAT Ó 

A megtérülő tudás



Kinek javasolt 
az innováció menedzsment képzés?

Tanfolyamainkat azoknak a szakembereknek ajánljuk, akik 

szeretnék a kutatás, fejlesztés és innováció teljes projektcik-

lusát átlátni, a munkakörük ellátásához szükséges tudásukat 

kiegészíteni, meglévő, vagy újonnan induló innovációs pro-

jektjeiket eredményesen végrehajtani.

Egy vállalkozás gazdasági versenyképessége szempontjából 

meghatározó jelentőségű, hogy vezetői és az innovációs 

folyamatok munkatársai megfelelően el tudnak-e igazodni 

az innováció menedzsment összetett rendszerében. Képzési 

programunk számukra kíván támogatást nyújtani.

A képzésben való részvétel előfeltétele

a felsőfokú végzettség.

Az innováció menedzsment komplex feladat, de a gyakorlati 

alkalmazásához szükséges alapismeretek elsajátíthatóak. 

A tanfolyam segítségével megtanulhatja, hogyan lehet 

az innovációs folyamatokat projektalapú megközelí-

téssel a leghatékonyabban lebonyolítani.

A képzési program

felépítése

A képzési program moduláris szerkezetű, egymásra épülő 

egy-napos tanfolyamok formájában valósul meg. Min-

den tanfolyam elméleti, gyakorlati és saját esetre épülő 

projektfeladatokból áll. A meghirdetett modulok közül 

bármelyik tetszőlegesen kiválasztható, önállóan is elsajátít-

ható, illetve az egyéni tanulási igények szerint egyedi kép-

zési programcsomag is összeállítható. 

Tanfolyamtípusok

A 15 modulból álló teljes tanfolyam heti egy nap/modul,

2x2 óra/nap ütemezéssel, közel 4 hónap alatt végezhető el.

A képzéseket a meghirdetett képzési napokon 10:00–11:30 

és 12:30–14:00 óra között tartjuk. Csoportos jelent-

kezés esetében a tanfolyami napokat és a képzési

helyszínt a csoporttagok időbeosztásához és igé-

nyeihez igazítjuk.

Innováció Menedzsment Akadémia 
Az Innováció Menedzsment Akadémia a gyakorlatban jól hasznosítható tanfolyamok formájában 
vezeti be az érdeklődő szakembereket az Innováció Menedzsment világába. A képzési program 
résztvevői hatékonyan alkalmazható módszereket sajátíthatnak el az innováció menedzsment 
területéhez kapcsolódóan a stratégiai tervezés, projektmenedzsment, pénzügyi és számviteli
ismeretek, valamint az ipar- és szerzői jogvédelem témaköreiben. 

1. MODUL
Bevezetés

ALAPISMERETEK
Innováció menedzsment a sikeres innovációs projekt megvalósításának eszköze

2. MODUL
Innovációs kontrolling 1

INNOVÁCIÓS STRATÉGIA
Az innovációs projekt és a stratégiai terv kapcsolódása

INNOVÁCIÓS
PROJEKTMENEDZSER

INNOVÁCIÓ MENEDZSMENT
SZÁMVITEL ÉS PÉNZÜGYI SZAKÉRTŐ

INNOVÁCIÓS MENEDZSMENT 
IPARJOGVÉDELEM ÉS SZERZŐI JOGI VÉ-

DELEM SZAKÉRTŐ

3. MODUL
Innovációs 
projekt-menedzsment 1

Kutatás-fejlesztési 
és innovációs projektek 
egyedi jellemzői

7. MODUL
Innovációs projektek 
számviteli és pénzügyi 
vonatkozásai 1

A kutatás-fejlesztési 
projektek számviteli 
sajátosságai

11. MODUL
Innovációs projektek 
iparjogvédelmi és szer-
zői jogi vonatkozásai 1

Iparjogvédelmi és szerzői 
jogi alapismeretek az 
innováció menedzsment 
szempontjából

4. MODUL
Innovációs 
projekt-menedzsment 2

A kutatás-fejlesztési 
projektek tervezése: 
elméleti alapok 
létrehozása

8. MODUL
Innovációs projektek 
számviteli és pénzügyi 
vonatkozásai 2

A kutatás-fejlesztési 
eredmények (szellemi 
alkotások) értékelése

12. MODUL
Innovációs projektek 
iparjogvédelmi és szer-
zői jogi vonatkozásai 2

Iparjogvédelmi kutatások 
formái és szerepe 
a innovációs projektek 
megvalósításban

5. MODUL
Innovációs 
projekt-menedzsment 3

A kutatás-fejlesztési 
projektek tervezése: 
munkaterv létrehozása

9. MODUL
Innovációs projektek 
számviteli és pénzügyi 
vonatkozásai 3

A kutatás-fejlesztési 
tevékenységhez kapcso-
lódó adókedvezmények

13. MODUL  
Innovációs projektek 
iparjogvédelmi és szer-
zői jogi vonatkozásai 3

Kutatás-fejlesztési 
tanúsítás szerepe 
a innovációs projektek 
megvalósításában

6. MODUL
Innovációs 
projekt-menedzsment 4

A kutatás-fejlesztési 
projektek tervezése: 
eredménytermékek

10. MODUL
Innovációs projektek 
számviteli és pénzügyi 
vonatkozásai 4

Kutatás-fejlesztési pro-
jektek fi nanszírozásával 
kapcsolatos kérdések

14. MODUL
Innovációs projektek 
iparjogvédelmi és szer-
zői jogi vonatkozásai 4

Eredménytermékek 
hasznosításának 
iparjogvédelmi eszközei

15. MODUL
Innovációs kontrolling 2

INNOVÁCIÓS KONTROLLING
Az innovációs projektek számszerű értékelése

Az Innováció Menedzsment Akadémia képzési programja



munkánkban
és tudásunkban

A tanfolyam által nyújtott gyakorlatban

jól hasznosítható tudás

A képzést sikeresen teljesítők alkalmassá válnak adott gazdasági és egyetemi kör-

nyezetben megvalósuló projektek innováció menedzsment feladatainak ellátására. 

A képzés a projektfeladatok értékelésére épülő vizsgával zárul. 

Oktatóink 

Oktatóink gyakorló innovációs szakemberként számos vállalati kutatás-fejlesztés és in-

novációs projekt sikeres megvalósítását segítették, a képzési programunkban megjelölt 

projektmenedzsment, számviteli és pénzügyi, valamint iparjogvédelmi szakterületeken.

A tanfolyammal kapcsolatos kérdéseivel keresse bizalommal kollégákat!

Glósz Tibor, szervező  •  mobil: +36 30 573-5785  •  e-mail: glosz.tibor@glosz.hu

Jelentkezés és részletes információk: 

www.innovacio-menedzsment.hu

                                                                                   GYORSÍTOTT KÉPZÉSEK (3 MODUL)

INNOVÁCIÓ MENEDZSMENT VEZETŐKÉPZÉS Gyorsított képzés vezetőknek (1., 2., 8. modul)

INNOVÁCIÓ MENEDZSMENT ADÓZÁSI SZAKÉRTŐ Gyorsított képzés adószakértőknek (1., 2., 9. modul)

INNOVÁCIÓ MENEDZSMENT KONTROLLING SZAKÉRTŐ Gyorsított képzés pénzügyi szakértőknek (1., 2., 15. modul)

                                                                                   RÖVID IDEJŰ KÉPZÉSEK (7 MODUL)

INNOVÁCIÓS PROJEKTMENEDZSER Rövid-idejű képzés projektmenedzsereknek (1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. modul)

INNOVÁCIÓ MENEDZSMENT PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI SZAKÉRTŐ Rövid-idejű képzés pénzügyi szakértőknek (1, 2, 7, 8, 9, 10, 15. modul)

INNOVÁCIÓ MENEDZSMENT IPAR- 
ÉS SZERZŐI JOGVÉDELEM SZAKÉRTŐ

Rövid-idejű képzés jogi szakértőknek (1, 2, 11, 12, 13, 14, 15. modul)

                                                                                   TELJES KÉPZÉSI PROGRAM (15 MODUL)

INNOVÁCIÓ MENEDZSMENT VEZETŐ SZAKÉRTŐ Összes modult érintő képzés (1-15. modul)

                                                                                   EGYÉNI IGÉNYEK SZERINTI MODUL (1 MODUL)

INNOVÁCIÓ MENEDZSMENT SZAKREFERENS Bármely, szabadon választott modul (egy tetszőleges modul)

Innováció menedzsment tanfolyamok

Glósz és Társa Pénzügyi, 
Gazdasági, és Innovációs 

Tanácsadó Kft.

1051 Budapest, Arany János u. 15.
III. lph. III. emelet 5. ajtó

Telefon: (+36 1) 302 4443,
Fax.: (+36 1) 700 2449

Székhely: 1051 Budapest, 
Arany János u. 15. 

Levélcím: 1372 Budapest, Pf.484.
glosz@glosz.hu  •   www.glosz.hu


