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A tantárgy szakmai tartalma

Kompetenciák leírása

A projektmenedzsment tantárgy célkitűzése a hallgatók megismertetése a
projektmenedzsment alaptechnikáival. A projekt kifejezés nemzetközileg
elfogadott értelmezésben nem rutinszerű, különleges vagy egyedi célkitűzés
ideiglenesen létrehozott keretek között. Ez utóbbi azt jelenti, hogy minden
projektnek van definiált befejezési időpontja, amikor a munkavégzés befejeződik.
A projekt megvalósítása jellegzetesen csapatmunkában történik, ahol a résztvevők
eltérő szakterületek specialistái. Mivel minden projekt terméke egyedi, ezért ezeket
a jellemzőket progresszív módon - egymásra épülő lépéssorozattal - lehet elérni.A
Project Management Institute (PMI) által jóváhagyott PMBOK a következő
területeket sorolja a projektmenedzsment ismeretanyagába: funkcionális célok
menedzselése, időbeli ütemezés, költségtervezés és kontroll, emberi erőforrások
menedzselése, kommunikáció menedzselése, kockázatmenedzsment és
beszerzésmenedzsment. A hallgatók nemcsak megismerik ezeket, hanem a
szemináriumok során mindegyik terület egy-két alaptechnikáját be is gyakorolják.
A projektmenedzsment készség, tudásanyag, módszerek és technikák alkalmazása
annak érdekében, hogy az érintettek elvárásait a projekt elérje vagy meghaladja. Ez
többnyire a következő igények egyensúlyban tartását jelenti: funkcionális célok
elérése adott határidőre és a költségvetési keretek betartása mellett; egymástól
eltérő érdekeltségű érintettek szervezése; meghatározott, de sokszor látens igények,
elvárások megvalósítása.
1) A projekt és a projekt menedzsment fogalma, sajátossága a szervezetekben.
2)

Projekt életciklus modellek és tudásterületek áttekintése (PMBOK alapján).

3)

Definiálás és célkijelölés – SMART célrendszer (projekt terjedelem – scope).
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4) Tevékenységstruktúra és logikai terv – feladatlebontás és a projekt integráció.
5) Emberi erőforrás tervezés: képesség/készség és feladat hozzárendelés.
6) Időbeli ütemezés a projekt menedzsmentben (becslések, átfutási idő, ráfordítás
és munkamennyiség, kritikus út).
7) Ráfordítások tervezése – munkaidő és költségtervezés.
8) Projektterv összegzése és kockázat menedzsment.
9) Projektkontroll és minőségmenedzsment – végrehajtás és változás
menedzsment.
10) Projekt kommunikáció – érintettek kezelése és konfliktus menedzsment.
11) A projekt csapat fejlesztése, csapatmunka hatékonyság és csapatszerepek.
12) Projekt szervezeti megoldások, összehangolás az operatív szervezetekkel.
13) Multi-projekt alapok, totális projekt szervezetek, a projektszemlélet lényege.
14) Projekt menedzsment aktualitások a közigazgatásban.
15) Összefoglalás.
Az aláírás megadásának feltételei
Az értékelés módszere,
vizsgakövetelmények
A vizsga módja

az órák látogatása, aktív órai részvétel, félévközi feladatok megoldása
írásbeli beszámoló, évközi feladat
kollokvium (ötfokozatú)
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