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A digitális projektmenedzserek generációja 

2. Anton Florijan Barisic  A horvát kutatási jelentés bemutatása a PPT-k 
alapján 

 

 
 
Megvitatott témák, következtetések, eredmények: 

Téma 1.: A digitális projektmenedzserek generációja 

 
Megbeszéltek összefoglalása: 

 Manager és leader szerep összefonódása 

 A digitalizált életstílus, az új projektmenedzsment elvek és PM szerepkörök 

hatására új projektmenedzsment alapképességek elsajátítása szükséges  

 A jó eszköz kiválasztásának alapképessége 

 

Következtetések: 

 Azáltal, hogy a digitalizált életstílus létformává vált, egyfajta elmozdulást 

figyelhetünk meg az információ menedzselésétől az információs technológiák 

hatékony használata felé, ami új készségeket és képességeket követel meg, 

melynek hatására a projektmenedzseri kompetenciákat is fejleszteni kell.  A 

tudásmenedzsment, a virtuális projekt team menedzsment alapképességgé kell, 

hogy váljék. Az agilis szemléletmód hozadéka, hogy a hagyományos menedzser 

szerepek mellett a leadership tudás birtoklása a projektmenedzserek számára 

alapvető, viszont tanítása, elsajátítása jóval bonyolultabb, mint a projektmenedzser 
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technikai tudásának megszerzése, fejlesztése. A helyzetfüggő vezetés és a 

dinamikusan változó rendszerek mentén való munkavégzés záloga a jó eszköz 

kiválasztásának képessége, vagyis a PM eszköztárból az adott szituációban 

leginkább hasznos eszközök, módszerek kiválasztásának képessége.      

 
 
Teendők: 

Feladatok kijelölése – téma 1 Felelős 
hozzárendelése 

határidő 

Az új trendekre épülő képzések, tréningek 
feltérképezése hazai és nemzetközi szinten 

Adott 
partnerszervezetek 1-
1 képviselője 

2018.09.30. 

 
 
 
 

Téma 2.: A horvát kutatási jelentés bemutatása 

 
Megbeszéltek összefoglalása: 

 A projektmenedzsment eszközök és módszerek alkalmazási területei 

 Projektmenedzsment képzések, továbbképzések a vállalati életben 

 Projektmenedzsment képzések informális keretek között, önképzés, formális 

képzések hiánya 

 A projektmenedzsment eszközök és módszerek hatékonysága a változások 

menedzselésében  

 A projektmenedzsment alkalmazások hasznossága (To-do list…) 

 

Következtetések: 

 A projektmenedzsment eszközöket és módszereket az élet minden területén 

alkalmazzuk, ha nem is minden esetben tudatosan tesszük ezt. A 

projektmenedzsment eszközök és módszerek tárházának elsajátítására irányuló 

képzések, elsősorban az üzleti életben vannak jelen, szakmai továbbképzések 

formájában. Egyéb képzések és a projektmenedzsment bizonyos kompetenciáinak 

oktatása informális keretek között zajlik, különböző intézményekben egyéni vagy 

csoportos oktatás formájában. A diákok formális keretek között történő oktatása a 

projektmenedzsment kompetenciák elsajátítása érdekében nem jellemző.      
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 A projektmenedzsment eszközök és módszerek segítségünkre lehetnek az 

állandóan változó piaci környezetben, hogy ezeket a változásokat ellenőrzött 

módon menedzseljük az erőforrások helyes allokálása mellett.  

Teendők: 
 

Feladatok kijelölése – téma 2 Felelős 
hozzárendelése 

határidő 

A kutatási jelentés további bővítése az 
esetlegesen rendelkezésre álló újabb 
információkkal; jó gyakorlatokkal, példákkal. 

Anton Florijan Barisic  
(President  
CEDEX Croatia)  
Joanna Rybacka 
Barisic  
(Project Manager  
CEDEX Croatia) 

 

 
 

A hazai kutatások eredményeihez hasonlóan Horvátországban sincs jelen egy olyan 

komplex oktatási rendszer, illetve rendelkezésre álló tananyag, amely téma specifikusan 

kimondottan a projektmenedzsment folyamatrendszerét és tudásterületeit ismertetné 

meg az emberekkel, a helyzetfüggő vezetéshez, életszervezéshez kapcsolódó 

kompetenciák helyes, adott szituációban leginkább hatékony alkalmazásának 

elsajátításával. Számtalan képzés, oktatási lehetőség van a kommunikációs képességek, 

az előadói képességek, az időgazdálkodás, a pénzgazdálkodás fejlesztésére, de egy 

átható, mindenre kiterjedő komplex képzés mind alap, mind pedig felsőoktatási szinten 

hiányzik az oktatási rendszerből és az informális intézményi oktatásból is. 

 

Fotódokumentáció: 

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

Kapcsolódó blog bejegyzések: 

http://www.projectlifemanagement.eu/nyilvanos-workshopok-nem-mindennapi-helyszineken/ 

http://www.projectlifemanagement.eu/nyilvanos-workshop-balatonfured-hotel-silverine-lake-resort/ 

http://www.projectlifemanagement.eu/a-digitalis-projektmenedzserek-generacioja/ 

http://www.projectlifemanagement.eu/mi-az-elonye-ha-valaki-menedzser-es-leader-egyben/ 

http://www.projectlifemanagement.eu/a-horvat-partnerszervezet-kutatasi-jelentesenek-osszegzese/ 

 

http://www.projectlifemanagement.eu/galeria/
http://www.projectlifemanagement.eu/nyilvanos-workshopok-nem-mindennapi-helyszineken/
http://www.projectlifemanagement.eu/nyilvanos-workshop-balatonfured-hotel-silverine-lake-resort/
http://www.projectlifemanagement.eu/a-digitalis-projektmenedzserek-generacioja/
http://www.projectlifemanagement.eu/mi-az-elonye-ha-valaki-menedzser-es-leader-egyben/
http://www.projectlifemanagement.eu/a-horvat-partnerszervezet-kutatasi-jelentesenek-osszegzese/
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