Budapesti Komplex Szakképzési Centrum

Alumni Szabályzata

VEKOP 8.6.3-16-2017-00006

Budapest, 2019.

A VEKOP 8.6.3-16-2017-00006 azonosító számú a „BKSZC Bátorság, Komplexitás, Szinergia és Célszerűség
a Szakképzésért” című projekt keretében megvalósuló Alumni program támogatja a Budapesti Komplex
Szakképzési Centrum (továbbiakban: BKSZC) tagintézményeiben végzett hallgatók és az intézményeik
közötti kapcsolattartást.
A kapcsolattartás intézményesített kereteinek kialakítását és az Alumni program működtetését az alábbi
szabályzat tartalmazza.
Jelen Alumni Szabályzat az Alumni Koncepció alapján készült, és az abban megfogalmazott célok elérését
szolgálja. A jelen szabályzat a BKSZC Alumni regisztrált tagjaira vonatkozik.

A Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Alumni Közössége
A Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Alumni Közösségének tagja az, aki korábban a BKSZC
valamelyik tagintézményében tanult.
A BKSZC Alumni program céljai
 erősíti a régi diákok egymás közötti, illetve a jelenlegi tanulókkal való kapcsolat kialakítását,
megtartását;
 támogatja a végzett tanulók és a tagintézmények közötti kapcsolat fenntartását, az iskolai
hagyományok ápolását;
 rendszeres tájékoztatást nyújt a végzett diákok részére az iskolák nyitott rendezvényeiről,
programjairól;
 információt kínál a Centrum tagintézményeiben induló képzésekről, szakmákról;
 lehetőséget ad a végzett hallgatók életpályájának a figyelemmel kisérésére, az Almamáter
munkájában való közreműködésre (mentori program);
 a régi diákok szakmai tapasztalataik, tudásuk megosztásával segítik a tehetséggondozást
a Centrum tagintézményeiben.

Az Alumni szerkezeti felépítése
A program sikeres megvalósításához, kialakításához és annak működtetéséhez a BKSZC oldalán egy önálló
aloldal került létrehozásra, mely a tagintézmények honlapjáról is elérhető.
Az Alumni adatbázisát (mely a regisztrálók nevét, e-mail címét, tanulmányaik befejezésének évét,
végzettségét, a munkában való elhelyezkedését tartalmazza) az adatvédelmi szabályzatnak megfelelően
kezelik a működtetésért felelős munkatársak.
A BKSZC a birtokában lévő személyes adatok kezelésében, védelmében az adatvédelmi és adatbiztonsági
szabályzatot köteles alkalmazni (GDPR).
Az Alumni keretében szervezett programok jóváhagyásáért és megvalósításáért felelős a projekt szakmai
vezetője, a koordinátor, valamint az adatbázis kialakításáért és működtetéséért felelős informatikus.
A szervezett programok (rendezvények, mentori program, évkönyv, hírlevél, egyéb események)
megvalósításában közreműködnek a tagintézmény-vezetők, az osztályfőnökök, a BKSZC ügyfélszolgálatának
munkatársai, a kommunikációért felelős kollégák.

A projekt megvalósítási és fenntartási időszakában a kapcsolattartás felelősei a projektmenedzsment és az
intézményi szakmai koordinátorok, illetve az erre a feladatra kijelölt Centrum koordinátor és a tagintézmények
megbízott munkatársai.
A BKSZC Alumni Központ

A BKSZC Alumni Központ feladatai:








a BKSZC Alumni programjában résztvevők munkájának összefogása és összehangolása;
a regisztrációk kezelése, nyilvántartása;
a BKSZC Alumni működésével kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása;
közös programok kidolgozása, megvalósítása és monitorozása;
kapcsolattartás a tagintézményekkel, az Alumni munkatársakkal;
a tájékoztatás megszervezése az Alumni tagok számára;
az Alumni aloldal (honlap) kezelése.

A BKSZC Regisztrált Alumni Tagjai

A BKSZC Alumni közösségének tagja az, aki a BKSZC valamely tagintézményében oklevelet szerzett. Ezen
személlyel a BKSZC Alumni Központ léphet kapcsolatba, ha adatait a BKSZC Alumni portálján történő
regisztráció során erre a célra megadja, ezzel hozzájárulva adatainak kezeléséhez és a BKSZC Alumni céljaira
való felhasználásához. A regisztráció ingyenes és határozatlan időtartamra szól. A Centrum tudomására jutott
személyes adatok kezelésére, továbbítására, védelemére és biztonságára a Centrum adatvédelmi és
adatkezelésének rendjéről szóló szabályzatának előírásait kell alkalmazni.
A regisztrált Alumni tagok jogosultak tájékozódni a tervezett programokról, valamint részt venni az iskolák által
szervezett kulturális, sport és egyéb kiemelt rendezvényeken.
A regisztrált Alumni tagok a regisztrációval egyidejűleg nyilatkoznak arról, hogy elfogadják az érvényben lévő
Alumni Koncepciót, továbbá a jelen szabályzatot, és betartják az abban foglaltakat, hogy tagsági jogviszonyuk
fennállása alatt a BKSZC jó hírének megőrzésére, erősítésére törekszenek, és tartózkodnak minden, a
BKSZC szellemiségével össze nem egyeztethető magatartástól.
A BKSZC Alumni tagja írásban nyilatkozhat arról, hogy törölni szeretné a regisztrációját, mely nyilatkozat után
a tagság azonnali hatállyal megszűnik.

Záró Rendelkezések
Jelen szabályzat 2019. május 15. napján lép hatályba, ezt követően kell alkalmazni. Rendelkezései
módosításáig, illetve visszavonásáig érvényesek.

