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Közgazdaságtudományi Kar
EU PROJEKTMENEDZSER
szakirányú továbbképzési szak

Az EU projektmenedzser képzés a projektek sikeres előkészítésével, menedzselésével,
végrehajtásával, és az ezekhez kapcsolódó szakmai kérdéssekkel foglalkozik elsősorban, mind
elméleti, mind gyakorlati alkalmazás szempontjából.
Az EU projektmenedzser képzés napjainkban azért kiemelten fontos, hiszen megnövekedett a
piaci igény a projektvezető szakemberek iránt. Az EU-s források és a pályázati lehetőségek
megnövekedett száma megteremtette és évről-évre bővíti a piaci igényt a jól képzett, s dolgát
értő projektvezető szakemberek iránt. E szükséglet inspirálta az eddig egyedülálló, speciális
és a mindennapokban használható széleskörű elméleti és gyakorlati ismereteket nyújtó
szakirány indításának elképzelését.
Az egyetemi alapszintű oktatás során szerzett tudásanyag önmagában nem elegendő a magas
szintű projektmenedzseri feladatkör elvégzéséhez a gyakorlatban, ez a továbbképzés azonban
modern, komplex ismeretanyag elsajátítását teszi lehetővé. Hasznos tudást biztosít a
projektmenedzselési szakismeret megszerzése bármely szektorban projekt teamben
tevékenykedő szakembernek, vagy projektvezetéssel megbízottnak, legyen szó akár saját
vállalkozásról, akár arról, ha az adott hallgató munkahelyén pályázatot szeretnének
benyújtani, de félnek az uniós feltételek ismereteinek hiánya miatt. Ajánlott továbbá vezető
beosztásban tevékenykedő menedzserek számára is.
E szakirányú továbbképzés során arra törekszünk, hogy magas szintű általános gazdasági és
szakmai műveltséggel rendelkező szakemberek elsajátítsák a projekttervezési elméleti és
gyakorlati alapjait, az uniós és a piaci projektek menedzseléshez szükséges alap- és speciális
módszertanokat. A jogi, környezeti elemzési, pénzügyi ismeretek és gyakorlatok mellett
megtanulják a hasznos csoportos alkotó technikákat is. Programunkban az elméleti alapozás
után elsősorban esettanulmányok, tréningek és a legkorszerűbb felnőttoktatási módszerek
alkalmazásával adunk át naprakész projektmenedzsment ismereteket és fejlesztjük a
különböző projektek sikeres menedzseléséhez elengedhetetlen készségeket és
kompetenciákat.
A képzés keretében az oklevél megszerzése többek között alkalmassá teszi a végzett
hallgatókat a megfelelő projekt szervezetet és menedzsment módszertant, stratégiai
gondolkodásmódot alkalmazni; a projektfejlesztési lehetőségeket azonosítani az adott szakmai
környezetben; a projektszervezést és fejlesztést irányítani; alkalmazni a csoportos szellemi
alkotó technikákat, területi és EU konform tervezési és elemzési, értékelési technikákat; a
projekt teamet felépíteni és irányítani; a projekt tervet, pályázatot összeállítani; illetve ezt a
folyamatot irányítani és ellenőrizni; ezen kívül a projekthez tartozó közbeszerzést,
kommunikációs feladatokat irányítani, ellenőrizni; eligazodni az európai uniós támogatási
rendszerekben, és azok magyarországi gyakorlatában.

A KÉPZÉS KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

A szak elnevezése:
EU projektmenedzser szakirányú továbbképzési szak

Képzés helye:
Pécs (székhely)
___________________________________________________________________________
A szakképzettség oklevélen történő megnevezése:
EU projektmenedzser
___________________________________________________________________________
A szakirányú továbbképzés képzési területe:
Gazdaságtudományok képzési terület
___________________________________________________________________________
A szakirányú továbbképzésre való felvétel előfeltételei:
A szakirányú továbbképzésre bármely alapszakot végzett szakemberek jelentkezhetnek, akik
oklevelüket a jelentkezést megelőzően szerezték.
___________________________________________________________________________
A képzési idő:
2 félév
___________________________________________________________________________
A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma:
60 kredit

A képzés során elsajátítandó kompetenciák:






általános üzletviteli szervezeti és jogi ismeretek,
projektfinanszírozás,
gazdasági-, és marketing ismeretek,
projekttervezési és menedzsment ismeretek,
területi stratégiák azonítása és hasznosítása.

A képzés során megszerezhető tudáselemek, ismeretek:
Tudáselemek:


projektazonosítás, -tervezés és -fejlesztés, különös tekintettel az EU forrásokból
finanszírozott és az EU célkitűzéseivel összhangban lévő területekre,
 projekt menedzselése, lebonyolítása, ellenőrzése az Európai Unió tagállamaiban,
 projekt csapat építése, irányítása.
Ismeretek:
Az EU projektmenedzser rendelkezik








gazdaság-, és munkajogi ismeretekkel,
közbeszerzés jogi és gyakorlati ismeretekkel,
lehetséges gazdálkodási és működési modellek főbb jogi és szervezeti
ismereteivel,
terület- és településfejlesztési, területi tervezési és értékelési ismertekkel,
marketing és kommunikációs ismeretekkel,
európai uniós támogatáspolitikai ismertekkel,
PQM, pályázatírási és/vagy speciális informatikai ismeretekkel.

A képzés során megszerezhető személyes adottságok, készségek:
Az EU projektmenedzser képes









a különböző jogi és szervezeti formában működő projektgazdák számára megfelelő
projekt szervezetet és menedzsment módszertant alkalmazni,
stratégiai gondolkodásmód alkalmazására,
a projektfejlesztési lehetőségeket azonosítani az adott szakmai környezetben, a
projektszervezést és fejlesztést irányítani,
alkalmazni területi és EU konform tervezési és elemzési, értékelési technikákat,
alkalmazni csoportos szellemi alkotó technikákat,
a projekt teamet felépíteni és irányítani,
a projekt tervet, pályázatot összeállítani, illetve ezt a folyamatot irányítani és
ellenőrizni,
a projekthez tartozó közbeszerzést irányítani, ellenőrizni,







a projektekhez kapcsolódó szerződések megértésére, alkalmazására,
a projekt marketing és kommunikációs feladatait irányítani és ellenőrizni,
a projekt lebonyolítását irányítani és ellenőrizni annak folyamatait,
eligazodni az európai uniós támogatási rendszerekben, és azok magyarországi
gyakorlatában,
érvényesíteni a horizontális szempontokat a projekttervezés, szervezés, fejlesztés, a
pályázatírás és a megvalósítás szakaszaiban.

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:
Konkrét környezet:
 állami, önkormányzati szervezetek és intézmények,
 profitorientált és non-profit vállalkozások, szervezetek.
Tevékenységrendszer:
Tevékenységi körök






állami és/vagy önkormányzati intézmény, szervezet, vállalkozás vezetője,
középvezető,
projektmenedzser,
projekttervező,
szakirányú menedzser.

Tevékenységek







területi fejlesztési lehetőségek projektbe foglalása,
szervezet/intézmény projektjeinek rendszerbe foglalása, irányítása,
szervezet/intézmény stratégiai tervezésében való közreműködés,
projekt végrehajtás ellenőrzése,
forrásbővítő pályázatok elkészítése, a pályázati forrás felhasználása,
szervezeti kommunikációs tevékenység támogatása.

A program a következő munkakörök betöltéséhez járul hozzá:
 EU projektmenedzser
 EU projektvezető
 EU projektkoordinátor
 EU projekt támogató szakértő
A képzés célja:
A képzés célja olyan projektmenedzser szakemberek képzése, akik képesek sikeresen egy
projekt teamben dolgozni, vagy projektvezetési feladatokat ellátni, akár a saját
vállalkozásukban, akár a munkahelyükön egy pályázat benyújtásával kapcsolatban. Továbbá
olyan szakemberek képzése a cél, akik komplex tudásuk révén a projekt alapú gondolkodás
ismereteinek megszerzését követően sikeresebb vállalkozók, munkavállalók lesznek.

I. félév

Területtelepülésfejlesztés,
tervezés

és
területi A

Számonkérés

Kredit

10

3

k

Uniós támogatáspolitika - a
támogatások
A
felhasználásának intézményés feltételrendszere

10

3

k

Előkészítő és megalapozó
A
tanulmányok készítése

8

2

f

Projektmenedzsment

SZ

30

8

k

Projekttervezés

SZ

30

8

k

Pénzügyi menedzsment

SZ

20

6

k

Összesen:

108

30

Csoportos szellemi alkotó
A
technikák

8

2

f

Közbeszerzési ismeretek

A

8

2

k

SZ

20

6

k

Projekt
költségvetés
SZ
tervezésének alapjai

30

8

k

Jogalkalmazás
gyakorlatban

a

SZ

20

6

f

Kommunikáció
disszemináció

és

SZ

15

4

f

SZD

0

0

f

Vezetői
magatartás
projektszervezetben

II. félév

Óraszám

Tantárgy

Modul

Félév

A SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS PROGRAMJA

Szakdolgozat

a

Üzleti gazdaságtan

V

8

2

k

Pályázatok menedzselése

V

8

2

f

Összesen:

109

30

Mindösszesen:

217

60

