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Projektmenedzsment

1.

A projektmenedzsment jelentősége: A projekt és a projektmenedzsment fogalma,
jelentősége, szintjei. A sikeres projekt jellemzői és a projektsikert befolyásoló tényezők.
A projektmenedzsment célja és funkciói.

2.

A projekt életciklusa: A projekt életciklusának fázisai. A projekt visszafordíthatatlansági
pontja. A projektjavaslat lényege. A projektindítás szükségességének miértjei. A projekt
főbb alapszabályai és azok jellemzése.

3.

A projektek érintettjei: Projektmenedzsment stakeholderek. A projektmenedzser
szerepe. A projektteam irányításával kapcsolatos tudnivalók. A hatékony teamkörnyezet
jellemzői.

4.

A projekt határidő tervezése: A reális ütemezés lényege és a tevékenységi kapcsolatok
típusai. A GANTT diagram és a hálótervezés lényege. A kritikus út meghatározása és a
mérföldkövek szerepe. A projekt kiegyensúlyozása.

5.

Stratégiai dimenziók: Aktív és a passzív gondolkodásmód megkülönböztető stratégiák öt
dimenziója a stratégiai tervezésben.

6.

Versenystratégiák: A három alapvető versenystratégia lényege Porter tipológiája szerint.

7.

Az iparági verseny: Az iparág definíciója. Porter 5T (5 Forces) iparági modelljének
lényege és célja.

8.

A versenyképességi gyémánt: A Porter-féle gyémánt modell. Nemzetgazdaságok
versenyképességének befolyásoló tényezői a stratégiai tervezésben.

9.

A BCG mátrix: A BCG-mátrix bemutatása, alapfeltevéseinek ismertetése. A mátrix hibái.
A mátrix összetevőinek és dimenzióinak ábrán történő szemléltetése.

10.

A marketing: A marketing fogalma, a marketing fejlődése (piacorientációs szakaszok). A
makro- és mikrokörnyezet elemei. A SWOT analízis lényege, célja.

11.

A fogyasztói piac: A fogyasztói piac fogalma, a fogyasztót befolyásoló tényezők
(kulturális, társadalmi, személyes és pszichológiai). A vásárlási döntés lépései, és típusai.

12.

Piacszegmentálás: A célpiaci marketing (STP stratégia) lépései. A piacszegmentáció
lényege, a szegmentációs ismérvek. A célpiacválasztás lehetősége. A pozicionálás
szerepe, lényege.

13.

Árképzés: Árképzés lépései, az árképzést befolyásoló tényezők. Árstratégia fogalma,
típusai. Ártaktika fogalma, eszközei.

14.

A termék és a márka: A termék fogalma, termékéletgörbe szakaszai, típusai. A márka
fogalma, márkanév stratégiák.

15.

Promóció és marketingmix: A promóció lényege, szerepe és kapcsolata a marketing- mix
többi elemével. Az ATL, BTL, OTL/TTL fogalma, eszközei.

