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KOLOZSVÁR 

2018. március 14-én a magyar megvalósító szervezet, az Européer alapítvány 

képviselő i egy műhelytalálkozó keretein belül látogatást tettek a román 

partnerszervezet, a Pro Oeconomica Egyesület kolozsvári helyszínére, amin a magyar 

és a román partnereken kívül részt vett a szlovák partnerszervezet képviselője Dr. Poór 

József is.    

Kerekes Kinga, a román partnerszervezet képviselőjének vezetésével a résztvevők 

elsőként részt vettek egy látogatáson a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem 

Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Karán, ahol helyet kapott a 

projektmenedzsment és a közigazgatási szféra programjainak kiértékelése szak, ékes 

bizonyítékául annak a ténynek, hogy igenis létjogosultsága van projektmenedzsment 

ismeretek oktatásának hazánkban és külföldön egyaránt. Ezt követően egy szakmai 

megbeszélésre került sor az egyetem Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Magyar 

Intézet gyűléstermében, ahol bemutatásra került a román partnerszervezet, a Pro 

Oeconomica Egyesület, a román partnerek ismertették az egyesület nemzetközi 

tudományos eredményeit, célkitűzéseit, legfőbb feladatait. A megbeszélés további 

részében a román partner projektben vállalt kötelezettségeinek megvitatása, a szakmai 

feladatvállalás részleteinek egyeztetése került fókuszba.  

A megbeszélés után a szakmai konzultáció a L'Alchimiste vendéglőben folytatódott egy 

ebéd keretein belül a román, a szlovák és a magyar megvalósítók képviseletében, a 

projekt keretében tett szakmai vállalások teljesítésének részleteiről.   

A műhelytalálkozó délutáni programja az Erdélyi Múzeum-Egyesület székházának 

előadótermében folytatódott, ahol Lakatosné Szuhai Györgyi szakmai vezető helyettes, 

a PLM program megálmodója és vezetője nyilvános szakmai előadást tartott, bemutatta 

a programot, beszámolt az eddig elért tudományos eredményekről. 
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Az előadás prezentálására a román partnerszervezet képviselői kérték fel a hazai 

megvalósítókat, hogy a román partnerszervezet képviselői, illetve a hallgatóság tagjai, 

minél szélesebb körben megismerkedhessenek a projektmenedzsment módszerek, 

eszközök magánéleti alkalmazhatóságáról, köznevelésben betöltött szerepéről. A 

hallgatóság nyitottságát és a program iránti kiemelt érdeklődést az előadást követő két 

órás interaktív beszélgetés bizonyította. 

Az első sikeres szakmai együttműködés a román partnerrel újabb lendületet adott a 

program további fejlesztéséhez, a projektalapú életvezetés minél szélesebb körben 

történő terjesztéséhez, hiszen a pozitív visszajelzés, az együttműködésre való nyitottság 

és az érdeklődés a program sikerének egyértelmű bizonyítéka. 

Fotódokumentáció: 

http://www.projectlifemanagement.eu/galeria/ 

Kapcsolódó blog bejegyzések: 

http://www.projectlifemanagement.eu/romaniai-tanulmanyut/ 
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