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A tantárgy célja 

A tárgy célja átfogó és gyakorlatban is jól hasznosítható tudást nyújtani az általános 

projektmenedzsment fogalmairól, területeiről, folyamatairól, ezáltal pedig képessé tenni a 

hallgatókat a projektmenedzsment teljes spektrumán felmerülő problémák kezelésére. A kurzus 

alatt elsajátítható ismeretek kiterjednek a projektek koncepciójának kialakítására, a projektek 

tervezésére és a projektek menedzselésének területeire. 

Alapfogalmak és a projektmenedzsment modellje. A projektmenedzsment környezete 

(projektéletciklus, érintettek, szervezeti hatások). A projektmenedzsment folyamatai. 

Projektintegráció-menedzsment. Projektterjedelem-menedzsment. Projektütemezés-

menedzsment. Projektköltség-menedzsment. Projektminőség-menedzsment. Projekt 

emberierőforrás-menedzsment. Projektkommunikáció-menedzsment. Projektkockázat-

menedzsment. Projektbeszerzés-menedzsment. 

Szerezhető kompetenciák 

A kurzus sikeres teljesítése esetén a hallgatók mély ismeretekkel rendelkeznek a projekt-irányítás 

témakörében. Járatosak lesznek az MS Project használatában, önálló projekttervet, kimutatásokat 

tudnak készíteni a szoftver használatával. 

Tematika 

A projektmenedzsment alapjai és eljárástechnikái: a projektmenedzsment általános koncepciója, 

sikerének feltételei; a PM kialakítása, folyamata, szervezete, bevezetése és működtetése. A 

projektmenedzsment „életciklusa”, fázisai: előkészítés, tervezés, szervezés, megvalósítás zárás és 

kiértékelés.  

Az MS Project program felépítése, kezelése, alapbeállítások, nézetek, időtervezés, tevékenységek, 

ismétlődő tevékenységek, kapcsolatok, korlátok, késleltetések, projekt naptárak, tevékenység 

naptárak. Több projekt együttes kezelése, projekt optimalizálás, nyomon követés, elemzési 

lehetőségek, csoportmunka. 
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Számonkérés 

1. 2 zárthelyi dolgozat  

1. ZH: 2017. október 16. 

2. ZH: 2017. december 4. 

2. Egy a szakirodalomban talált projekt bemutatása házi dolgozat formájában 

Terjedelme: 1000 szó (szakirodalomból gyűjtve).  

Beadási határidő: 2017. október 29. 

3. A házidolgozatban leírt projekt bemutatása a gyakorlat idejében 

Kiselőadás: november első fele 

4. Egy projektterv önálló elkészítése 

Formája: Projekttervező szoftverrel készítve, egy szövegdokumentumban a leírásával 

Beadási határidő: 2017. november 19.  

5. Kiselőadás (projekt bemutatása 10 percben): 2016. november 20. 

Érdemjegy kiszámítása 

Az egyes részekkel szerezhető százalékok 

1. Zárthelyi dolgozatok: 25%-25%  

2. Házi dolgozat: Egy projekt bemutatása a szakirodalomból 1000 szóban: 15% 

3. Kiselőadás tartása a témakörhöz kapcsolódóan: 10% 

4. Önállóan elkészített projektterv: 15% 

5. Kiselőadás az elkészített projektterv bemutatására: 10% 

Érdemjegy a százalékok alapján 

51–62% elégséges, 

63–76% közepes, 

77–89% jó, 

90–100% jeles. 

Plusz pontok 

Amennyiben a hallgató pontszáma elérte az elégséges érdemjegyet, beszámíthatók a 

következők: 

3-3%, maximum 9% a Szakmai napokon előadáson való részvételért 

Részletes tematika 

1. hét: Követelmények ismertetése. Az MS Project kezelése. A projekt fogalma és jellemzői. 

2. hét: Projektháromszög egyensúlya, a projekt elemei. Projektek csoportosítása, a projekt 

résztvevői,projekt életciklus modellek 

Ismerkedés a MS Project szoftverrel tevékenységadatok megadása, tevékenységek 

időtartamának becslése és megadása mérföldkövek megadása, tevékenységek 

munkafázisokba szervezése, kapcsolódó tevékenységek 

3. hét: A projektindítás szakasza, probléma feltáró, elemző módszerek.  

Tevékenységadatok megadása, tevékenységek időtartamának becslése és megadása 

mérföldkövek megadása, tevékenységek munkafázisokba szervezése. 

4. hét: A projekt személyi feltételei, a projektvezető szerepe, projekttagok kiválasztása, 

szerepek a munkacsapaton belül, szervezeti formák. 

Bonyolultabb projektterv kapcsolatainak áttekintése, erőforrásadatok megadása 



elemzések, szűrések tevékenységekhez erőforrások rendelése, az időtartam-

erőforrásmennyiségmunka közötti összefüggések, újabb hozzárendelések révén az 

ütemezés befolyásolása 

5. hét: Kockázatelemzés, A projekt tervezési szakasza:tervezési technikák 

Tevékenységekhez erőforrások rendelése, az időtartam-erőforrásmennyiségmunka 

közötti összefüggések, újabb hozzárendelések révén az ütemezés befolyásolása, 

elemzések, szűrések 

Gyakorlás 

6. hét: 1. ZH: Elméleti és gyakorlati feladatok 

7. hét: Tevékenységek végrehajtásának nyomon követése: az ütemterv adatainak 

alaptervként való elmentése, tevékenységek készültségi fokának megadása 

Hallgatói projektek bemutatása 

8. hét: Projekt végrehajtási fázis, projekt kontroll, projekt befejezése, projekt kiértékelése. 

Tevékenységjellemzők finomhangolása 

9. hét: Erőforrások és erőforráshozzárendelések finomhangolása 

10. hét: A projektterv finomhangolása, gyakorlás 

11. hét: Hallgatói projektek bemutatása  

12. hét: Informatikai projektek 

13. hét: 2. ZH: Elméleti és gyakorlati feladatok  

14. hét: Félév zárása, jegyek megbeszélése 
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Kiegészítve a szemináriumon elhangzottakkal és az ott kiadott anyagokkal. 

Etikai elvárások 

A hallgatókkal kapcsolatos etikai normákra A Debreceni Egyetem Etikai Kódexe (Vizsgakódex) az 

irányadó, amely letölthető a Szabályzatok (http://www.unideb.hu/portal/hu/node/47) oldalról.  

Az etikai normákat megsértők 

a) automatikusan elégtelent kapnak; 

b) a hallgató neve az oktatók között nyilvánosságra kerül. 
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