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g. Lzepisztemikus közösségek képviselői, a szakmai egyesÜletek és a szakterÜlet reprezentatív

munkáltatói elvárásainak öiszhangba hozása a tantárgy tartalmával,

Á tantfugyEeget tesz a következő e|várásoknak:

o A Felsőoktatási Szakosodások Nemzeti Besorolása (http://www.rncis.ro)

o A Romaniai Foglalkozási Besorolás (http:/www,m
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