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Novice 
 

 

Cilj projekta TRANSIT je ustvariti osredotočen komplet za usposabljanje na delovnem mestu 
za tehnično usmerjeno srednje vodstvo v MSP. Cilj projekta je razviti delovne kompetence, 
potrebne za upravljanje prehoda v industrijo 4.0. 
Nedavna pandemija COVID-19 nam je pokazala, da so kompetence, kot so odprtost za 
spremembe, prilagodljivost in prilagodljivo razmišljanje, pa tudi virtualno sodelovanje, 
čustvena inteligenca, reševanje problemov in upravljanje ljudi v novi dobi, ključnega pomena 
za preživetje MSP.  
Projekt TRANSIT bo zaposlenim v MSP zagotovil komplet usposabljanja, ki bo izboljšal 
inovativnost in motivacijo kot ključna elementa uspeha: povečanje sposobnosti, da se 
izkoristi najboljše iz delovne sile, navdih za inovacije in optimizacija uporabe kadrovskih 
potencialov. 
Trabag Ltd (Madžarska) koordinira projekt, drugi evropski partnerji pa so: 
- NUI Galway (Irska) 
- GZS CPU (Slovenija) 
- Weople (Portugalska) 
- KISMC (Bolgarija) 
- IDEC (Grčija) 
- ARTO (Madžarska) 
- Robot-X (Madžarska) 

 
Opazni dosežki / rezultati 
 
Rezultat 1: Prvi intelektualni rezultat projekta je analiza transverzalnih veščin za upravljanje 
prehoda, ki vključuje tudi katalog in matriko kompetenc. Glede na dejstvo, da je uspešen 
prehod na nov industrijski model ključnega pomena, pa tudi ob spopadanju z izzivi na trgu 
dela v bližnji prihodnosti, so rezultati tega učinka dragocene informacije za večino podjetij in 
menedžerjev, ne glede na njihovo specifično področje, panogo ali državo v kateri deluje. 
Poročilo o raziskavi, analiza spletnega vprašalnika in povzetek intervjujev najdete na spletni 
strani projekta. 
 
Rezultat 2: Drugi rezultat projekta, ki se trenutno razvija, je trojni komplet za usposabljanje, ki 
vključuje vodnik za usposabljanje, metodologijo in spletno izobraževalno platformo. Komplet bo 
izboljšal način, kako podjetja pristopajo k upravljanju sprememb prehoda in prilagajanja industriji 4.0. 
Komplet usposabljanja bo na voljo v vseh partnerskih državah, zato bodite z nami! 

  
 

Stopite v stik z nami 
 



Spletna stran: http://train4future.eu/  
Kontaktna pošta: andrea.kovesd@trebag.hu  
 
Fb https://www.facebook.com/TRANSITeuproject  
 
 

 
Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni potrditve vsebine. Vsebina odraža 

stališča avtorjev, in Komisija ni odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih publikacija vsebuje. 
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