
 

 

Az Év Projektmenedzsment Diplomamunkája Pályázat 2021 

 

A pályázati anyagot 2021. július 15-ig kérjük benyújtani elektronikusan, egy db ZIP 

fájlban! 

Pályázati jelentkezés: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe24O1VnFaht9seiXc3i82CcyFly375EBnvG

ez6OEvTCq7FMg/viewform?pli=1 

 

1. A pályázat célja 

Projektmenedzsment témában készített diplomamunkákon keresztül 

 a fiatal szakemberek és munkájuk bemutatása a projektmenedzsment szakma képviselói 

számára 

 a fiatal szakemberek szakmai előmenetelének elősegítése 

 a projektmenedzsment szakma számára utánpótlás biztosítása 

 a projektmenedzsment kultúra fejlesztése  

2. A pályázat kiírója és a díj adományozója 

A pályázat kiírója a PMI Budapest, Magyar Tagozat a Project Management Institute Magyar 

szervezete. Együttműködő partnere a Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület (HTE) 

Projektmenedzsment Szakosztálya. 

3. Kik Pályázhatnak? 

Az Év Projektmenedzsment Diplomamunkája Díjra pályázhatnak mindazok, akik bármely 

felsőoktatási intézményben a pályázati időszakot megelőző két tanév (akadémiai év) 

bármelyike során benyújtották és sikeresen megvédték magyar vagy angol nyelvű, 

projektmenedzsment témájú BSc/BA, MSc/MA vagy MBA dolgozatukat, ahol 

projektmenedzsment módszereket és eszközöket alkalmaztak, illetve projektmenedzsment 

módszertan elméleti és gyakorlati tartalmakat, eredményeket mutattak be. 

4. Miért érdemes pályázni? 

Az Év Projektmenedzsment Diplomamunkája pályázat díj nyertese: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe24O1VnFaht9seiXc3i82CcyFly375EBnvGez6OEvTCq7FMg/viewform?pli=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe24O1VnFaht9seiXc3i82CcyFly375EBnvGez6OEvTCq7FMg/viewform?pli=1


 

 elnyeri a projektmenedzsment szakma által elismert az „Év Projektmenedzsment 

Diplomamunkája” díjat, melyet ünnepélyes átadó keretében vehet át a PMI Budapest, 

Magyar Tagozat éves angol nyelvű Art of Projects konferenciáján, 

 ingyenes részvételi lehetőséget kap a PMI Budapest, Magyar Tagozat Art of Projects 

konferenciáján, 

 ingyenes részvételi lehetőséget kap a HTE szervezésében megrendezendő PM Fórum 

projektmenedzsment konferencián, 

 nevezésre kerül a PMIEF James R. Snyder International Student Paper of the Year 

Award díjra, 

 bemutatkozási lehetőséget kap a PMI Budapest, Magyar Tagozat honlapján, 

 az első három legjobbnak ítélt dolgozat szerzője a Kiírók elismerő oklevelén túl 

választhat egy, a PMI gondozásában megjelent szakkönyvet, 

 az első három helyezett konzulensének díja: egy tetszőlegesen választott, a PMI 

gondozásában megjelent szakkönyv. 

 lehetőség a PMI Budapest honlapján való megjelenésre egy rövid (nagyjából 2 oldalas) 

szakmai cikkel, mely a pályamunka bemutatását tartalmazza 

 lehetőség a pályamunkákból készített kiadványban való megjelenésre egy, a 

diplomamunkából készített 15-20 oldalas kivonat megírásával 

 lehetőség a diplomadolgozat publikálására a projektvezetői közösség számára a PMI 

Budapest, Magyar Tagozat honlapján  

5. A pályázat lebonyolításának menete: 

Pályázni az alábbi dokumentumok együttes benyújtásával lehet: (1 db ZIP fájlt várunk) 

 szakdolgozattal vagy diplomamunkával megegyező dokumentum PDF formátumban; 

 szakdolgozat vagy diplomamunka egyoldalas kivonata (amennyiben a dolgozat nem 

tartalmaz ilyen összefoglalót); 

 kitöltött pályázati adatlap; 

 opcionálisan csatolható a konzulens ajánlása, illetve a bírálatok. 

 A pályázati anyagot 2021. július 15-ig kérjük benyújatni elektonikusan ezen az 

űrlapon, ide kattintva! 

  

         6. Pályázat elbírálása, az elbírálás szempontrendszere 

 

Az elbírálás külön történik Ba/BSc és Ma/MSc kategóriákban. 

A munkákat a PMI Budapest, Magyar Tagozat által delegált elnök vezetésével a PMI Budapest 

Magyar Tagozat és a HTE szakemberei bírálják el az alábbi szempontrendszer szerint: 

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fpmi.us3.list-manage.com%2ftrack%2fclick%3fu%3dde9f038496854846d136de4aa%26id%3d5fa4a78d4c%26e%3d5c211e124d&c=E,1,dsQTFDfBlQpgSKCI3_E41t41ON1I1GeoTWoJwd4RImQ-AryQNz2MwAYOxc8ZrRZ8YmbmXJKUMtkVyUBxf6n9TWqwkpJZQ6IgUaIWpj4n&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fpmi.us3.list-manage.com%2ftrack%2fclick%3fu%3dde9f038496854846d136de4aa%26id%3d3f599fe759%26e%3d5c211e124d&c=E,1,YkzKJJelxHXxfBHQOdQCmyl4g7ozNX_5fWeyDETtx6kSC5j649oDna6pZGo2JD00jx_1YFuqFQrKGmN1m-oJbnkaAjzTTdIOSL7-LIYWXQ,,&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fpmi.us3.list-manage.com%2ftrack%2fclick%3fu%3dde9f038496854846d136de4aa%26id%3d3f599fe759%26e%3d5c211e124d&c=E,1,YkzKJJelxHXxfBHQOdQCmyl4g7ozNX_5fWeyDETtx6kSC5j649oDna6pZGo2JD00jx_1YFuqFQrKGmN1m-oJbnkaAjzTTdIOSL7-LIYWXQ,,&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fpmi.us3.list-manage.com%2ftrack%2fclick%3fu%3dde9f038496854846d136de4aa%26id%3dac8b3aea92%26e%3d5c211e124d&c=E,1,arWQrwZhZZQrLvcHL8zsqvRNPdOQ2Wqw6opPZ5GVtwnlmEbKijOIWq6BlovtIQYuqKSVwFSPYxxRmnN0NclZVd04EWWuOwyokaL_fLZnhqRwXLDS&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fpmi.us3.list-manage.com%2ftrack%2fclick%3fu%3dde9f038496854846d136de4aa%26id%3d505f584994%26e%3d5c211e124d&c=E,1,l4AlcYQa7NkkDaOmd5TKOMHmTMb8XzNPN5Ph9d5q60EbNcAgPuiI2jgYFKbcyP-fsDgpn9XP9W73fG74dfiMovozl6zb7Qu2Z8lgl8cbwM983TH0PumO_A,,&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fpmi.us3.list-manage.com%2ftrack%2fclick%3fu%3dde9f038496854846d136de4aa%26id%3daa89ef3fe1%26e%3d5c211e124d&c=E,1,9z5gVR2uyYkhb5BFTzeS5fTl0R6JLm26EWDcTPCDxdqaGZvLYDd7K2m1Ld04_5o7ltQCPLCrm0yYa49uXcSRzCXgfIlIZVtLgyiczlt-siPRpfrK&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fpmi.us3.list-manage.com%2ftrack%2fclick%3fu%3dde9f038496854846d136de4aa%26id%3daa89ef3fe1%26e%3d5c211e124d&c=E,1,9z5gVR2uyYkhb5BFTzeS5fTl0R6JLm26EWDcTPCDxdqaGZvLYDd7K2m1Ld04_5o7ltQCPLCrm0yYa49uXcSRzCXgfIlIZVtLgyiczlt-siPRpfrK&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fpmi.us3.list-manage.com%2ftrack%2fclick%3fu%3dde9f038496854846d136de4aa%26id%3dc0f25e3167%26e%3d5c211e124d&c=E,1,nE3FjNYy5txsbYDTgL5Tfz-T0Lsb61Hr05NyqsMDg2BqqTZvB7BAdkf_wSKOo4A72LZ3jDFp8uKfXyTydsxp3BctIhv6WhcX8FFrIS9aUOlo&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fpmi.us3.list-manage.com%2ftrack%2fclick%3fu%3dde9f038496854846d136de4aa%26id%3db3b358b357%26e%3d5c211e124d&c=E,1,Ur0sgwfZYVPxMHkcVbafdQPq9z9Bf7Gz7wxyw7qlclGQIWQ6Cf00qQ5QlxSsnFlVfl9vt8oHmb1E6m6wzLMWa3mChbdXaseJ_gZQ9XfIECCUfHCbIAvrYzBxqD0,&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fpmi.us3.list-manage.com%2ftrack%2fclick%3fu%3dde9f038496854846d136de4aa%26id%3db3b358b357%26e%3d5c211e124d&c=E,1,Ur0sgwfZYVPxMHkcVbafdQPq9z9Bf7Gz7wxyw7qlclGQIWQ6Cf00qQ5QlxSsnFlVfl9vt8oHmb1E6m6wzLMWa3mChbdXaseJ_gZQ9XfIECCUfHCbIAvrYzBxqD0,&typo=1


 

 a projektmenedzsment relevancia mértéke 

 a dolgozat témája és célja 

 elméleti és irodalmi ismeretek alkalmazása 

 egyéni kutatási munka színvonala és/vagy gyakorlati alkalmazhatósága 

 szerkezet és forma 

         7.  Eredményhirdetés 

 

Az eredményhirdetésre a PMI Budapest, Magyar Tagozat 2021. november 4-én megrendezésre 

kerülő Art of Projects konferencián, a projektmenedzsment közösség jelenlétében kerül sor.  

  

További kérdés esetén a kepzes@pmi.hu e-mail címen állunk az érdeklődők 

rendelkezésére: 

  

Sikeres pályázást kívánunk! 

 

Üdvözlettel, 

PMI Budapest, Magyar Tagozat 

mailto:kepzes@pmi.hu

