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Projektmenedzsment képzés:  
Bevezet� és Részvételi feltételek 

- ismertet� - 

 

Bevezet�: 

Az MCS Projektmenedzsment képzés egy 250 órás tréning-sorozat, amely tartalmaz 3×8 óra 
opcionális m�helymunkát, továbbá résztvev�nként 2 × 2 óra konzultációs lehet�séget és 30 
órányi egyéni felkészülési munkát. Végül a képzés-sorozatot egy 2 napos (16 órás) kötelez� 
m�helymunka zárja.  

A képzés célja: elméleti és gyakorlati képzés, tréning révén felkészíteni a projektrésztvev�ket a 
sikeres projektek megvalósítására az alap PM szintt�l a PM-vezet�i szintig. 

A képzés módszere: elméleti modellek és információk átadása prezentációval és feldolgozásuk 
közös értelmezéssel, módszerek elsajátítása elméletben és kiscsoportos feladatokkal, szemé-
lyes készség- és képességfejlesztés tréning-eszközökkel, illetve coaching-módszerrel. 

A képzés céljának eléréséhez szükséges tananyagokat, segédanyagokat, segédeszközöket, 
valamint az ajánlott és kötelez� irodalmak listáját a Szervez� biztosítja. 

Szervez�: MCS Kft. / Helyszín: MCS Kft. székhelye (1138 Budapest, Babér u. 5.) 

Trénerek: Kiss Zsuzsanna, Boldis Ildikó, Szabó Gabriella, Lapu Klára, Csanádi Péter (IPMA-, 
illetve CHAMP-trénerek, projektvezet�i gyakorlattal) 

Maximális csoportlétszám: 15 f�. A tréning-sorozat 8 f�t�l elindul. 

 

A részvétel feltételei: 

A képzésre el�zetes meghirdetés alapján lehet jelentkezni egy önértékelés egyidej� kitöltésé-
vel. Az önértékel� lapok összesítéséb�l nyert információk a csoportok szervezésében és a 
tréning-sorozat testreszabásában játszanak szerepet. A Szervez� fenntartja a jogot arra, hogy 
kevés jelentkez� esetén vegyes tudásszint�, sok jelentkez� esetén pedig tudásszint alapján 
válogatott csoporttal indítsa el a képzést. A képzéshez csatlakozni a 2. blokk kezdetéig lehet.  

A tréning-sorozat 8 f�vel elindul akkor, ha az 1. blokknál megvan a 8 f�s részvétel. Az opcioná-
lis m�helymunkák megtartásának feltétele, hogy legalább 4 f� jelentkezzen rá a kijelölt id�pont 
el�tt 3 nappal.  

A képzés elvégzésének a feltétele, hogy a résztvev�k a tréning-sorozatból maximum 2 teljes 
napot (kb. 10%-ot) hiányozhatnak, illetve a további napokon legalább 7 órában (kb. 90%-ban) 
részt kell venniük a képzésen. (Ez összesen maximum 20%-os hiányzást jelenthet.) 

A képzés sikeres elvégzését igazoló oklevél kiadásának feltétele – a hiányzási kritériumon túl – 
a 2 napos m�helymunkán való aktív részvétel és az önértékelés ismételt kitöltése.  

A képzés végén a résztvev�kt�l egy, a képzés megvalósulására és a résztvev�i elégedettségre 
vonatkozó kérd�ív kitöltését kérjük. 
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A tréning-sorozat elemei: 

1. blokk: Projektdefiníció és alapelvek 

2. blokk: Projektfolyamat, fázisok, projektdokumentumok 

3. blokk: Projektszervezet 

I. opcionális m�helymunka: az els� három blokkban elsajátított tudás mélyítése, készségek, 
kompetenciák gyakorlása hozott eseteken keresztül 

4. blokk: Projektcontrolling: tervezés 

5. blokk: Projektcontrolling: teljesítménymenedzsment és gazdálkodás 

6. blokk: Együttm�ködés a projektben 

II. opcionális m�helymunka: a második három blokkban elsajátított tudás mélyítése, készségek, 
kompetenciák gyakorlása hozott eseteken keresztül 

7. blokk: Projekt és vállalat – projekt és változás 

8. blokk: Projektfeltételek, projektkörnyezet 

III. opcionális m�helymunka: az utolsó két blokkban elsajátított tudás mélyítése, készségek, 
kompetenciák gyakorlása hozott eseteken keresztül 

Konzultációs lehet�ség: minden résztvev� jogosult el�re megadott id�sávban egyeztetett 
id�pontban 2×2 óra coaching jelleg� konzultációra a személyes készségek elmélyítésére, 
gyakorlására. Az id�sávok a 4. blokkot követ�en, illetve a 8. blokkot követ�en kerülnek 
kijelölésre.  

Záró m�helymunka: mind nyolc blokkban elsajátított tudás összefoglalása, mélyítése, készsé-
gek, kompetenciák gyakorlása hozott eseteken, esettanulmányokon, helyzetgyakorlatokon ke-
resztül valamennyi résztvev� aktív közrem�ködésével. 

 

Kapcsolat a PM min�sítési rendszerekkel: 

Különböz� projektmenedzsment személyi min�sítési rendszerek érhet�ek el Magyarországon is 
(IPMA, PMI). A tréning-sorozatnak közvetlenül nem célja az ezekre való felkészítés. Célkit�zé-
sünk inkább arra irányul, hogy magas szintre emeljük a magyar szakemberek projektmenedzs-
ment tudását és kompetenciáit, továbbá hogy ezen keresztül általában jó csapattagok és jó ve-
zet�k legyenek egy eredményekre és sikerekre tör�, csapatmunkát és együttm�ködést preferá-
ló szervezetben. 

Ugyanakkor az MCS Projektmenedzsment képzés tudásanyagának elsajátítása lehet�vé teszi 
mind az IPMA, mind a PMI min�sítésen való helytállást, a blokkok között alkalmazott m�hely-
munkák pedig hasonló szituációs gyakorlatot jelentenek, mint amilyennel az IPMA-min�sítésen 
lehet találkozni. 

Ezek alapján a tréning-sorozatot ajánljuk mindazoknak, akik a tudás megszerzésén és kompe-
tenciáik fejlesztésén túl valamilyen személyi min�sítés megszerzésére törekednek, továbbá az 
opcionális m�helymunkákban való részvételt ajánljuk azoknak, akik szervezetükben projektme-
nedzseri pozíciót töltenek be vagy annak várományosai, illetve akik az IPMA min�sítési rend-
szer magasabb fokozatai megszerzésére törnek. 


