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Projektmenedzsment tréning 

A tréning célja 

A képzés célja a projektvezetői készségek és képességek továbbfejlesztése, illetve szakértői 

szintre emelése, valamint ötletek, gondolatok, tapasztalatok és legjobb gyakorlatokra 

vonatkozó ismeretek megosztása a résztvevők között. A képzés támogatást nyújt a résztvevők 

számára a projektek előkészítésével, tervezésével, szervezésével; a projektek 

megvalósításának módszereivel, technikáival, a projekt kockázatainak menedzselésével, 

illetve a projekmenedzsment gyakorlatával kapcsolatosan. 

A tréning tematikája 

 A projektmenedzsment helye és szerepe az Egyetem életében 

o Projektmunka előkészítése 

o Célok definiálása és kapcsolatuk az Intézményfejlesztési Tervvel 

o Pályázati lehetőségek (TIOP, TÁMOP, ROP, FP7 stb.) 

o A projekt határai 

o A „kis kép – nagy kép” (egyes projektek – szervezeti célok) 

összefüggéseinek felismerése 

o Az ideális projekt folyamata, kulcslépései 

o Vezetők „projektszponzor” szerepben 

 Projekttervezés, mérföldkövek kijelölése 

o A projekt ütemtervének összeállítása 

o Tervezés és becslés 

o Szerződés, műszaki tartalom pontosítása  

o Közbeszerzés az egyetemi projektek során 

o A kockázat értékelése és csökkentése 

o A projekttervezés buktatói 

o Költségtervezés és projektfinanszírozás egyetem-specifikus kérdései  
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 Emberi együttműködés és konfliktuskezelés a projektek során 

o A team építésének fázisai  

o Oktatók és kutatók, mint projektvezetők, illetve team-tagok 

o Teamen belüli és kívüli kommunikáció a projekt előtt, alatt és után 

 Projekt megvalósítása, projekt sikere  

o Projekt-monitoring és sikertényezők 

o Projektelőrehaladás visszajelzése az Egyetem vezetői és vezető testületei 

felé (Gazdasági Tanács, Szenátus) 

o Zavarok és kezelésük a projektek működésében 

o A haladás mérése, tesztelése, validálás 

o A projekt lezárása 

o A projekt menedzsment készségek integrálása 

A tréning várható eredménye 

A résztvevők képesek lesznek átlátni, irányítani, ellenőrizni a projektek meghatározását, 

tervezését, megvalósítását, zárását. Nyomon tudják kísérni a projektcélok által kitűzött 

feladatokat, vezetni, irányítani és támogatni a projektcsoportot. Képesek lesznek továbbá 

egyértelműen azonosítani a kockázatokat és bekövetkezésük esetén - szükség szerint - 

beavatkozni a nemkívánatos folyamatokba.  

 

 


