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A tananyag 

Oktatási cél: Egy új műszaki ötlet, még a legjobb is, kevés a sikerhez. Ehhez meg kell győzni a közgazdászt 

(általában ő a pénzügyes a cégnél vagy a befektető képviselője), aztán a fogyasztókat és sok esetben a 

szabályozókat. Hogyan kell velük beszélni? Mire fogékonyak és mi az, ami teljesen hidegen hagyja őket? E tárgy 

keretében erre kaphatnak választ. A tárgy módszere kettős. Egyrészt elméleti ismereteket ad át. Másrészt a tárgy 

keretében lehetőség lesz arra, hogy az Óbudai Egyetem hallgatói által felvetett műszaki ötletekhez üzleti terveket 

lehet elkészíteni a Corvinus hallgatóinak a segítségével. Nem titkolt szándékunk, hogy segítsük a különböző 

szakmák képviselőinek párbeszédét, és ehhez ez a projektmunka jó alapot adhat. A tárgy nem csak egy a sok 

közül, mert fórumot ad ahhoz, hogy külső szereplők (Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, A Szellemi 

Tulajdon Nemzeti Hivatala, stb.) a legjobb ötleteket megismerjék, és hogy a mérnök és a közgazdász hallgatókat 

kreativitásuk kibontakoztatására ösztönözzék. Nem az a cél, hogy fogaskerekek legyenek egy gépezetben, a deus 

ex machina szerepet szánjuk Önöknek. Ebben segít ez a tárgy.  
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1.  

Konzultáció: projekt feladat: Csapatok megszervezése: Baranyi D. 2.  

Projektek a humán erőforrás menedzsment szempontjából: Csenterics Zsuzsa 3.  

Konzultáció: projekt feladat 4.  

Projektek finanszírozási kérdései: Nagy Sándor 5.  

Konzultáció: projekt feladat 6.  

Projekt kockázatok értékelése: Nánási Csaba 7.  

Konzultáció: projekt feladat 8.  

IT eszközök alkalmazása a projektek tervezése és lebonyolítása során: Sándor 
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9.  

Konzultáció: projekt feladat 10.  

Innováció menedzsment: Kersánszki Tamás 11.  

Konzultáció: projekt feladat 12.  

Összefoglalás: BKIK Oktatási Igazgatóság munkatársa 13.  

Projekt feladatok prezentálása 14.  

Félévközi követelmények 



   

A tantárgy keretében 100 pont szerezhető.  

A hallgatók a félév során csoportokat alkotnak a Budapesti Corvinus Egyetem hallgatóival vegyesen és projekt 

feladatban vesznek részt. A félév végén a projekt feladat eredményeit prezentálják és írásbeli dolgozat 

formájában is benyújtják melyekre maximum 60 pontot szerezhetnek. Az írásbeli dolgozat terjedelme minimum 

10 oldal (maximum 60 pont). 

Az előadások anyagából minden csapat egy-egy alkalommal írásbeli összefoglalót készít, melyek minőségének 

függvényében publikációs lehetőséget is biztosítunk. Az összefoglalók terjedelme minimum 3 maximum 5 gépelt 

oldal. Az összefoglalóval 20 pont szerezhető maximum. (maximum 20 pont) 

Az előadások, valamint a feladott irodalmak ismereteiből írásbeli számonkérésre kerül sor (online formában). 4 

alakalom 5 pont (előre meghirdetett időpontokban). (maximum 20 pont)  

Egy teszt maximum 10 pont, mely 5 feleletválasztós kérdésből áll, kérdésenként 2 pontért. Az előadásokon a 

részvétel kötelező, a hiányzások pótlására külön alkalom nem áll rendelkezésre Elégtelen évközi jegy a 

vizsgaidőszakban a TVSZ szerint pótolható. Értékelés az alábbi ponthatárok szerint történik.  

Elégtelen osztályzat: 50 pont alatt 

Elégséges osztályzat: 50-60p  

Közepes: 60-75p  

Jó: 76-85p  

Jeles 86p- 

Irodalom: 

Kötelező: Az egyetemi Moodle rendszerbe feltett elektronikus tananyag. 

 

 

Ajánlott: Görög Mihály (2013) Projektvezetés a szervezetekben Panem Könyvek - Taramix Könyvkiadó, 

Budapest 

 

 


