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Túl vagy a diplomamunka projekteden? Meg szeretnéd mutatni
magad a leggyorsabban fejlődő szakma köreiben? Csatlakoznál a
világ legnagyobb projektmenedzsment szakmai közösségéhez?
Akkor vegyél részt

„Az év projektmenedzsment szakdolgozata,
diplomamunkája”
pályázaton!

Idén ismét meghirdeti az év projektmenedzsment szakdolgozata, diplomamunkája
pályázatot a PMI Budapest, Magyar Tagozat (PMI) - a Hírközlési és Informatikai Tudományos
Egyesület (HTE) Projektmenedzsment Szakosztálya és a Magyar Projektmenedzsment
Szövetség (PMSZ) támogatásával. Pályázhatnak mindazok, akik bármely felsőoktatási
intézményben a 2014. vagy 2015. év során benyújtották és sikeresen megvédték magyar
vagy angol nyelvű, projektmenedzsment témájú dolgozatukat, ahol projektmenedzsment
módszereket és eszközöket alkalmaztak, illetve projektmenedzsment vonatkozású
tartalmakat, eredményeket mutattak be.

Miért érdemes pályázni?
Az első helyezett:
· Elnyeri az Év Szakdolgozata címet a projektmenedzsment tematikában és
· ingyenes részvételi lehetőséget kap 2016 novemberében a PMI Budapest, Magyar
Tagozat Art of Projects konferenciáján, valamint 2017 áprilisában a HTE
szervezésében megrendezendő PM Fórum projektmenedzsment konferencián.
Az első helyezett és a további két legjobbnak ítélt dolgozat szerzői:
· A Kiírók elismerő oklevelén túl,
· választhatnak egy, a pmi.org gondozásában megjelent szakkönyvet, továbbá
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·

ingyenes részvételi lehetőséget kapnak 2017 májusában a Körkapcsolás
rendezvényen a PMSZ felajánlásával.

Az első három helyezett konzulensének díja:
· egy tetszőlegesen választott, a pmi.org gondozásában megjelent szakkönyv.
A pályázat benyújtásának módja:
A benyújtott szakdolgozattal vagy diplomamunkával megegyező dokumentumot PDF
formátumban kérjük elküldeni „Diplomamunka pályázat” tárgymegjelöléssel a
kepzes@pmi.hu e-mail címre. Csatolják továbbá:
·
·
·

a mellékelt kitöltött adatlapot;
egy egyoldalas kivonatot (amennyiben a dolgozat nem tartalmaz ilyen összefoglalót);
opcionálisan a konzulens ajánlását, illetve bírálatokat.

Benyújtási határidő: 2016. március 31.
Pályázati értékelés, eredményhirdetés:
A munkákat a PMI Budapest, Magyar Tagozat, a HTE és a PMSZ szakemberei bírálják el. Az
eredményhirdetésre 2016-ban valamelyik projektmenedzsment szakmai eseményen
(konferencia, körkapcsolás, szakmai teadélután), a projektmenedzsment közösség
jelenlétében kerül sor.
A kiírás és adatlap letölthető: www.pmi.hu

További információ: kepzes@pmi.hu

A pályázat kiírója a
PMI (Project Management Institute) Magyar Tagozata együttműködésben
a Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület (HTE) Projektmenedzsment
Szakosztályával és a Magyar Projektmenedzsment Szövetséggel (PMSZ).
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A pályázat kiíróinak célja, hogy a projektmenedzsment tudás, módszereinek ismerete és
tudatos alkalmazása egyre nagyobb szerepet kapjon a magyar felsőoktatásban, hogy az e
témában született eredmények még nagyobb elismertséget és nyilvánosságot kapjanak, a
fiatal szakemberek munkáját a szakma is megismerje és elismerje, további előmenetelüket
segítse.

A zsűri kizárólag projektmenedzsment szakmai szempontból értékeli a pályamunkákat.

Az elbírálás szempontjai:
A projektmenedzsment relevancia mértéke (30%)
·
·
·

A projektmenedzsment tartalom mélysége és/vagy újszerűsége
Módszertani és/vagy eredménybeli projektmenedzsment relevancia
Megjegyzés: a projektmenedzsment relevancia hiánya kizáró ok

A dolgozat témája és célja (10%)
·
·
·

A témaválasztás és célkitűzés szakmai jelentősége
A probléma felvetésének, megközelítésének szakmai színvonala
Arról szól-e, amiről a feladatkitűzés szól, mennyire pontos

Elméleti és irodalmi ismeretek alkalmazása (20%)
·
·
·

A releváns, aktuális szakirodalom, elméletek vagy módszerek értékelése, feldolgozottsága
Szakirodalmi alátámasztás, naprakészség, a régebbi és újabb elméletek, megoldások aránya
A szakirodalmi adatgyűjtés és feldolgozás színvonala (átfogósága, mélysége)

Adatgyűjtés, elemzés, következtetések és javaslatok (30%)
·
·
·
·
·

A kidolgozás szakmaisága, alapossága, helyessége
Az egyéni kutatási munka színvonala és/vagy gyakorlati alkalmazhatósága
A leíró, elemző, értékelő részek és az önálló gondolatok aránya
A probléma, a kijelölt feladatok megoldása, a célok magvalósítási foka, minősége, új eredmény, megközelítés
Összegző megállapítások, a tapasztalatok, eredmények és a továbblépési lehetőségek ismertetése

Szerkezet és forma (10%)
·
·
·
·

A felépítés logikussága, könnyű tájékozódási lehetőség, tartalomjegyzék, összefoglaló
Az eredmények bemutatásának világossága (saját eredmények kiemelése)
Kidolgozottság: strukturált szöveg, ábrák, táblázatok, irodalmi hivatkozások, esetleges függelék
A nyelvi megformálás színvonala

