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Tanta rgyi ú tmútató  

Gyakorlati projekt – nappali tagozat (2VE81NCK11M) 
2019/2020 tanév 1. félév  

Típus Vezetés és szervezés mesterszak Controlling és teljesítménymenedzsment, 

ill. Szervezetalakítás és folyamatszervezés specializáció kötelező tantárgya, 

magyar nyelven 

Tárgyfelelős Móricz Péter egyetemi docens; peter.moricz@uni-corvinus.hu, E.375 

Oktatók Bodnár Viktória, Drótos György, Felsmann Balázs, Kováts Gergely, 

Marciniak Róbert, Móricz Péter, Révész Éva, Szukits Ágnes 

Moodle http://moodle.uni-corvinus.hu/course/view.php?id=147393  

A tantárgy célja és felépítése 

A Gyakorlati projekt tárgyunkhoz hasonló kurzusok egyre inkább általánossá válnak a számunkra 

referenciának számító külföldi oktatás intézményekben. Ez a kurzustípus a felsőoktatás és a 

munkaerőpiac intenzív együttműködésére építve a tapasztalati tanulás lehetőségét kínálja. Még 

jelentősebb munkatapasztalattal rendelkező hallgatóink számára is új helyzet lesz, hogy a 

specializációkon tanultakat nagy önállósággal és felelősségvállalással, éles csoportmunka 

helyzetben kell alkalmazniuk. 

A Gyakorlati projekt tárgy keretében a hallgatók 3 fős csapatokban valós szervezeti problémát 

oldanak meg a fogadó szervezet és egy egyetemi konzulens támogatásával; elsősorban 

folyamatszervezés, controlling vagy stratégiai menedzsment témakörben. A projektlehetőségeket 

a félév elején az oktatók szervezik meg, ezekből alakítanak ki preferenciasorrendet a 3 fős csapatok. 

A projektmunka a csapatok és a projektek tanszéki összerendelését követően a fogadó szervezetnél 

tartott ún. indító értekezlettel (kick-off meeting) kezdődik el. Ez alapján a csapat állítja össze azt a 

projektdefiníciós dokumentumot (PDD), amely a féléves feladatokat, módszereket, 

„leszállítandókat”, és ezek határidejét kijelöli; ez a fogadó szervezet és egy egyetemi konzulens 

aláírásával válik véglegessé. 
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A projekt időtartama alatt a hallgatói csapatok folyamatosan együttműködnek a fogadó szervezet 

kapcsolattartójával, valamint egyetemi konzulensükkel. A tantárgyból tantermi oktatás nincsen. A 

kurzus hallgatói a kapcsolódó módszertani útmutatást a párhuzamosan folyó Szervezeti és 

informatikai projektek tárgy keretében kaphatják meg. Amennyiben nem szükséges az egyetemi 

konzulenssel személyesen vagy elektronikus úton konzultálni, akkor is elvárt, hogy a hallgatói 

csapatok legalább kéthetente rövid státuszriportot küldjenek számára.  Figyelemmel a tantárgy 

kreditszámára és a számonkérés rendszerére, a projektfeladat elvégzése a projekt intenzív 

időszakában (február végétől május közepéig) a hallgatóktól fejenként kb. heti 6-8 órás munkát 

igényel (ennek egy része helyszíni munka, másik része helytől függetlenül végezhető). 

A projektmunka alapdokumentuma a mindkét fél által elfogadott, a Moodle-be feltöltött PDD. 

Amennyiben a projekt során a PDD tartalmán bármilyen okból változtatni szükséges (különös 

tekintettel az elvárt „leszállítandókra”), azt csak a két fél ismételt jóváhagyásával, írásban, a korrigált 

PDD Moodle rendszerbe való feltöltésével szabad megtenni. A változtatásokat már csak azért is 

szükséges rögzíteni, mert a féléves csapatmunkát (és „leszállítandóit”) az aktuális PDD változattal 

összevetve értékeljük. 

Az elvégzett munkáról és annak eredményeiről – a PDD-ben rögzített „leszállítandókon” túl – a 

hallgatók írásbeli projektbeszámolót készítenek, majd zárókonferencia-előadás formájában is 

bemutatják azt a partnerszervezetek képviselői, oktatóik és hallgatótársaik előtt. A csapatok féléves 

munkáját a fogadó szervezet és az oktatótársak véleményének figyelembevételével a csapat 

egyetemi konzulense értékeli. 

Elérendő tanulási eredmény 

A tantárgy elvégzésével a hallgató: 

 Nagy önállósággal képes projekttervet összeállítani: a szervezeti célokhoz illeszkedő 

projektcélokat kijelölni, azt lebontani elvárt eredményekre, azokhoz pedig módszereket, 

felelősöket és ütemezést rendelni. 

 Nagy önállósággal képes akár újszerű problémákra átgondolt és gyakorlatban hasznosítható 

válaszokat (javaslatokat, eszközöket) adni. 

 Képes egy projektben proaktív résztvevőként alakítani és fejleszteni a projektcsapat 

működését. 

 Csoportmunka során felelősséget vállal a csoport munkájáért és eredményéért. 

 Képes az általa elvégzett munkát és annak eredményeit professzionális, meggyőző 

prezentációban összefoglalni. 

 Munkája során módszerességre és igényességre törekszik. 

 Tanácsadói szerepben nyitott és etikus magatartás jellemzi. 

Tananyag 

Ajánlott tananyag: Projektmenedzsment útmutató (PMBOK Guide). Akadémiai Kiadó, Budapest, 

2009. 

https://akademiai.hu/1548/gazdasag/menedzsment/projektmenedzsment_utmutato_5_kiadas
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A félév menetrendje 

A projektlehetőségeket a kurzus 3. hetének elején hirdetjük ki, a csapatok a Moodle rendszerben 

alakítanak ki preferenciasorrendet ezek kötött. Fontosabb dátumok: 

Dátum Tevékenység 

Szeptember 11., szerda 
17:20-18:50, E.332 

A gyakorlati projektek előkészítése a „Szervezeti és informatikai 
projektek vezetése” tárgy keretében 

Szeptember 24., kedd Projektlehetőségek (adatlapok) felkerülnek a Moodle-be 

Szeptember 26., 
csütörtök 12:00 

A csapatok projektpreferencia-sorrendjének rögzítése (Moodle) 

Szeptember 30., hétfő Projektcsapatok és projektek véglegesítése az Intézet által 

Október 14., hétfő A PDD feltöltésének határideje 

Október 15-től 
december 14-ig 

Projektmunka, rendszeres írásbeli és szóbeli kapcsolattartás a 
konzulenssel 

December 16., hétfő 
A projekt „leszállítandók” végső változatának leadási határideje (e-
mailben megküldendő a konzulensnek) 

Január 7., kedd A projektbeszámoló (projektmunka reflexió) feltöltési határideje 

Január 7., kedd 
A külső kapcsolattartóval és az egyetemi konzulenssel is 
jóváhagyatott prezentáció feltöltési határideje 

Január 9., csütörtök 
(tervezett dátum) 

Gyakorlati projektek bemutatása (zárókonferencia) 

A hallgatói teljesítmények értékelésének módja 

A hallgatói teljesítményértékelés az alábbi elemekből tevődik össze. 

I. Projekt definíciós dokumentum (15%)  

A korábban írtaknak megfelelően készíti el a csapat a Moodle-ben található sablon kitöltésével. PDF 

formátumban feltöltendő a Moodle-be. Nyomtatott formában is leadandó, a megbízó és az egyetem 

részéről is aláírandó! A PDD természetesen erősen függ a megbízótól kapott inputokról is, ezért az 

értékeléskor ennek figyelembe vételével ítéljük meg, hogy a csapat mennyire dolgozza ki projekt 

céljait, az ezek eléréséhez tervezett módszereket, ütemezést, mérföldköveket, és az ezekhez 

kapcsolódó projekt szerepeket. 

II. Projektbeszámoló (25%)  

A féléves projektmunkára visszacsatoló dokumentum, amely nem a megbízó, hanem a belső 

konzulens számára készül. Felépítése az alábbi. 

 Bevezetés: a PDD-re építve röviden, folyó szövegben összefoglalja a projekt céljait, elvárt 

eredményeit és ezek kapcsolódását a vizsgált szervezet céljaihoz. (1-2 oldal) 



4 

 Módszertani beszámoló: a projekt érdekében folytatott – az elemzéseket megalapozó – 

kutatási módszerek összefoglalója: kutatási cél/kérdés, primer/szekunder módszerek, 

adatgyűjtés és adatfeldolgozás részletei, megbízhatóság és érvényesség szempontjai (2-4 

oldal). Interjúvázlat, kérdőív vagy más módszertant részletező anyag mellékletbe 

helyezendő!  

 A projekt eredményeinek felsorolása: az elvégzett elemzések, az átadott eredmények, ill. 

„leszállítandók” felsorolása, formátumuk és terjedelmük megadásával (1-2 oldal). Részletes 

bemutatásukra nincsen szükség, hiszen az elkészült „eredménytermékek” saját formájukban 

(prezentáció, táblázat, tanulmány stb.) az egyetemi konzulens és a megbízó szervezet 

számára egyaránt elérhetők. 

 A projektmunka értékelése: a projektmenedzsment alakulására való visszacsatolás. Melyek 

voltak a projekt erősségei és gyenge pontjai, mit tanult a projektcsapat az előzetes 

feltételezéseihez képest, illetve mit csinálna másképp, ha újrakezdhetné a projektet? (2-3 

oldal). 

 A csapatmunka értékelése: visszacsatolás a csapatként való együttműködésre (szerepek, 

felelősségek, dinamika). Az egyes csapattagok által ténylegesen elvégzett feladatok 

felsorolása, hasznos közreműködésük százalékos aránya, a csapaton belüli dinamika időbeni 

alakulása (1-2 oldal). 

A beszámoló formai követelményei a következők (ezek hiányában a beszámoló értékelhetetlennek 

minősíthető): 

 fedőlap a feladat, a csoporttagok, a megbízó oldali kapcsolattartó és az egyetemi konzulens 

nevének feltüntetésével; 

 mellékletek nélkül kb. 6-12 oldal terjedelem a fent megadott felépítésben; 

 másfeles sorköz, az egyetemi beadandóknál szokásos margó, betűtípus és betűméret; 

 PDF formátum (feltöltés a Moodle-be, nyomtatás nem szükséges). 

III. Eredmények, „leszállítandók” (35%)  

A projekttől elvárt eredményeket a PDD – esetenként aktualizált változatában – szereplő 

ütemezésnek megfelelően kell elkészíteni és elküldeni a megbízó és a belső konzulens felé is. Az 

eredmények sokfélék lehetnek: például írott tanulmány, szakértői prezentáció, táblázatos 

kimutatás, controlling vagy folyamatmodell, séma, sablon, infografika. Az ütemezésben megjelölt 

végső határidőre a belső konzulensnek összegyűjtve e-mailben is elküldendők értékelésre az 

elkészült anyagok. Az anyagok között lehetnek elemzők, javaslattevők, vagy mindkettőt 

tartalmazók. Ennek megfelelően a belső konzulens nem egyenként, hanem összességében értékeli 

a megbízónak átadott projekteredményeket a két szempont szerint: 

 Az átadott anyagoknak szakmailag igényes, magas színvonalon elvégzett és bemutatott 

elemzéseket kell tartalmaznia. 

 A projektben meghatározott területeken konkrét SAJÁT javaslatoknak kell megszületnie, 

vagy használatba vehető gyakorlati eszközöknek (pl. excel szimulációs modell, 

folyamatábrák, sablonok) kell elkészülnie. Nem tekintjük következtetésnek és javaslatnak, 

ha a csapat csak összefoglalja mások következtetéseit vagy javaslatait. 
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Fontos! Az eredményeknek alapvetően a csapat munkájára kell épülnie. Minden felhasznált forrást 

(szakcikk, külső elemzés, belső vállalati dokumentum) az akadémiai elvárásoknak megfelelően 

hivatkozással kell ellátni, és az érintett „leszállítandókhoz” irodalomjegyzéket csatolni szükséges! 

IV. Prezentáció a zárókonferencián (25%) 

A projektmunka eredményeit a csapat az ütemezésben szereplő zárókonferencián adja elő. A 

zárókonferencia több szekcióból áll, szekciónként 6-7 csapat prezentációjával. Saját szekciójuknak 

minden prezentációján kötelezően részt vesznek a csapat tagjai. A zárókonferenciát ugyanis 

elsősorban a hallgatótársak és a belső konzulensek számára tartjuk. 

 A prezentációt (vetíthető formátumban a megelőző napon feltöltendő a Moodle-be) 

előzetesen meg kell mutatni és jóvá kell hagyatni mind a külső kapcsolattartóval, mind a 

belső konzulenssel! 

 A prezentáció tartalmi követelménye: mutassa be a projekt célját, röviden a munka 

módszertanát, valamint a projekt eredményeit, egy élvezetes prezentáció keretében. A 

projektmunka és a csapatmunka értékelése nem témája a prezentációnak. 

 Az előadásban az összes csapattagnak részt kell vennie. Az előadás szigorúan maximum 15 

perces, amelyet egy maximum 5 perces kérdés-felelet szakasz követ.  

Értékelési szempontok összefoglalása 

Az értékelési szempontokat és azok súlyát az alábbi táblázat foglalja össze. A szempontok súlyai a 

projekt jellegétől függően változhatnak, ahogyan az egyes szempontok mentén alkalmazott skála 

(százalék, pont, jegy stb.) is, ezeket a csapat konzulense határozza meg. 

Tárgy 
Értékelési 
szempont 

Elvárás Súlya 

PDD 
A projekt 
megtervezése 

Világos és indokolt projekt cél, alkalmasan megválasztott módszerek 
és elemzések, reális ütemezés, egyértelmű szerepek 

15% 

Projekt-
beszámoló 

Módszertani 
beszámoló 

Kiterjedt, módszeres kutatás, visszakövethető az adatgyűjtés és az 
adatfeldolgozás, reflektál a megbízhatóság és érvényesség 
szempontjára 

10% 

Projekt-
beszámoló 

Projektmunka 
értékelése 

A projekt erősségeinek és gyenge pontjainak, valamint 
projektvezetéssel kapcsolatos tanulságoknak az azonosítása 

10% 

Projekt-
beszámoló 

Csapatmunka 
értékelése 

A csapatként való együttműködés (szerepek, felelősségek, 
dinamika) értékelése 

5% 

„Leszállított” 
eredmények 

Elemzések, 
kimutatások, 
összefoglalók 

Kellően mély és kiterjedt, magas szakmai színvonalon elkészített, 
világos és áttekinthető, a megbízó szempontjából újdonságot 
jelentő elemzések 

20% 

„Leszállított” 
eredmények 

Következtetések, 
javaslatok, átadott 
„tool-ok” 

Világos, megalapozott, gyakorlatban hasznosítható következtetések, 
javaslatok vagy eszközök a PDD-ben megfogalmazott célhoz 
illeszkedően 

15% 

Prezentáció 
Felépítés és 
tartalom 

A projekt céljára és eredményére összpontosító, jól összeállított 
(fókuszált, jól követhető), szakmailag alapos prezentációs anyag 

10% 

Prezentáció 
Stílus és 
meggyőzőerő 

Felkészült, gördülékeny, a hallgatóság figyelmét fenntartó 
előadásmód, igényesen szerkesztett prezentációs anyag 

10% 

Prezentáció 
Kérdésekre adott 
válaszok 

A prezentációt követő kérdések kapcsán összeszedett, meggyőzően 
érvelés 

5% 
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Az érdemjegy kialakulása 

Az értékelőtáblázat segítségével a hallgatói csapatot a belső konzulens összesen 100 pontos skálán 

értékeli, a ponthatárokat lásd alább.  Mindhárom csapattag ugyanazt a pontszámot kapja, ezért 

fontos, hogy minden csapattag tegyen a csapatként való együttműködés sikeréért. (Kirívó esetben 

természetesen nem kap pontot az a hallgató, aki a csapatmunkából nem vette ki a részét.) A belső 

konzulenssel való félévközi rendszertelen, nem érdemi kapcsolattartás miatt legfeljebb 20 pontos 

levonás alkalmazható. A leadásokkal való késés esetén a késés által érintett szempontok 

maximumpontszáma naponta 10%-kal csökken. (Például, ha a projektbeszámolóval összesen 25 

pont érhető el, ennek késése esetén naponta 2,5 ponttal csökken a lehetséges maximum pontszám.) 

Összpontszám  Érdemjegy 

87 – 100 pont  jeles (5) 

75 – 86 pont  jó (4) 

63 – 74 pont  közepes (3) 

51 – 62 pont  elégséges (2) 

     0 – 50 pont  elégtelen (1) 

 

A tantárgy alapvető jellegéből következően a tantárgyból folyamatos számonkérésen alapuló 

érdemjegyet adunk, vizsgaidőszaki javítási lehetőség nélkül (TVSZ 26§ [10]). Felhívjuk a figyelmüket, 

hogy a projektek lezárásához és a prezentáció megbízó oldali jóváhagyásához szükséges idő 

biztosítása érdekében a zárókonferenciára a szorgalmi időszakot követően, a vizsgaidőszakban kerül 

sor. 

Figyelem! 

A projektbeszámolók során csak eredeti munkát fogadunk el,  
plagizálás esetén fegyelmi eljárást indítunk. 

Kérjük hallgatóinkat, hogy felelős és etikus magatartással segítsék  
oktatási céljaink elérését, és diplomájuk presztízsének védelmét! 

 

A félévhez eredményes, jó munkát kívánunk!  

Budapest, 2019. szeptember 9.  A tantárgy oktatói 


