
 

ÓBUDAI EGYETEM 

Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki  Kar Minőségirányítási és Technológiai  Szakcsoport 

Tantárgy neve: Projektmunka – Minőségirányítási-rendszerfejlesztő Neptun kód: RMPPM1KBNE 

Tantárgy neve angolul: Project work Kredit:  4 

Jelleg (kötelező/ választható:) kötelező Tagozat: nappali Félév a mintatantervben: 6 

Szakok melyeken a tárgyat oktatják: könnyűipari mérnök 

Tantárgyfelelős: Bodáné Dr. Kendrovics Rita Projektvezetők: Göndör Vera, Kertész Zoltán 

Előtanulmányi feltételek (kóddal is): - 

Heti óraszámok: Előadás:   0 Tantermi gyakorlat:   0 Laborgyakorlat: 2 

Számonkérés módja (s; v; é): é A képzés nyelve: magyar A tárgy órarendi helye: páros szerda 

A TANANYAG 

Oktatási cél: 

A projektmunka tantárgy célja, hogy a diákok az elméletben megtanult ismereteiket a gyakorlatban legyenek képesek 
alkalmazni egy mérnöki feladat gyakorlati megoldásában. Természetesen az általuk választott téma szempontrend-
szerét a középpontba helyezve mélyebb ismereteket szereznek az adott témából az oktatójuk/konzulensük segítség-
ével. Ez a tanulási forma növeli a diákok önállóságát problémamegoldó képességét, munkakultúráját.  

A hallgatók a félév során egy konkrét problémával kapcsolatos kutatást végeznek kis csoportokban (2-3 fő). Munká-
jukat az oktatók a háttérből segítik. A hallgatók saját időbeosztásuknak megfelelően foglalkoznak a problémával, 
részeredményeikről közös konzultációkon egymásnak és az oktatóknak beszámolnak. A félév végén munkájukat 
bemutatják, írásbeli (az elvégzett munka részletes ismertetése) és szóbeli (előadás szakmai bizottság előtt) beszá-
moló formájában. 

A tárgy részletes leírása, ütemezés – 2021-2022 II 

Laborgyakorlatok: páros szerda 10:45-12:25 D M7 

Oktatási hét Időpont Témakör 

2. 02.16. 
Megbeszélés, modulcsoportok kialakítása. Probléma megfogalmazása, célok, feladatok 
kijelölése. 

4. 03.02. Projektterv, előkészítés részeredmények megbeszélése. 

6. 03.16. Szakirodalmak áttekintése, vita, megbeszélés.  

8. 03.30. Projekt részeredmények megbeszélése. 

10. 04.13. Projekt részeredmények megbeszélése. 

12. 04.27. 
A projektbeszámolók tartalmi egyeztetése, projekt programjainak zárása, a projekt zárá-
sának (projektzáró előadás) előkészítése. 

14. 05.11. Projektzáró előadás 

Félévközi követelmények 

Foglalkozásokon való részvétel: 

A választott projektben való aktív részvétel, a projekten belül választott probléma megoldása, a munkafolyamat és az 
eredmények bizottság előtti bemutatása a félév végén a projektzáró értékelő előadáson.  

Zárthelyik, jegyzőkönyvek, beszámolók stb.  

Követelmény: 

₋ a féléves munka írásbeli beszámolója (egyéni munka portfóliójával), 

₋ szóbeli előadás ppt bemutatója. 



 

Az évközi jegy kialakításának módszere: 

Az évközi jegy alapja:  

₋ a konzultációkon való részvétel és aktivitás, 

₋ a csoportmunkában való aktív részvétel, 

₋ egyéni munka 

₋ a kutatási (projekt) beszámoló,  

₋ a kutatás eredményeinek prezentálása szakmai bizottság előtt. 

Az évközi jegy ezen szempontok alapján kerül megítélésre. 

A vizsga módja (írásbeli, szóbeli, teszt, stb.) és értékelési módszere: 

– 

IRODALOM 

Kötelező:  moodle e-learning felületről letölthető segédanyagok 

Ajánlott: 

Projektmenedzsment útmutató (PMBOK® Guide) 5. kiadás Akadémiai Kiadó, Buda-
pest, 2013, ISBN: 978 963 05 9426 4 

Verzuh, E.: Projektmenedzsment, HVG könyvek, 424 oldal, ISBN: 9789637525773  

Egyéb segédletek:  - 

A tárgy minőségbiztosítási módszerei: 

A tárggyal kapcsolatban évenként oktatói felülvizsgálat történik, melynek során figyelembe vesszük a tudásátadás 
hatékonyságát, illetve a hallgatói és a végzettek által adott vélemények kiértékeléséből származó információkat. Az 
értékelés alapján a tárggyal kapcsolatos fejlesztési akciók indíthatók, melynek területei: 

▪ a tudásátadás módszertana, 

▪ a tananyag tartalma, 

▪ az előadások és gyakorlatok egymásra épültsége. 

A változtatásokról és azok eredményeiről évenkénti értékelést végzünk, erről feljegyzést készítünk és a bevált ele-
meket a szakfelelős által szervezett ütemezéssel a tantárgyi program részévé tesszük. 

 

 


