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A tantárgy oktatásának célja: 

A kurzus célja, hogy a hallgató elsajátítsa a pályázati  források sikeres megszerzéséhez szükséges
legfontosabb olyan kiegészítő és támogató jellegű gyakorlati  képességeket,  melyek hatékonyabbá
teszik  a  pályázatíró  team  munkáját.  Ezen  ismeretek  magukban  foglalják  a  következőket:
forráselosztások  alapelvei,  a  legfontosabb  pályázat  típusok,  finanszírozási  források,  valamint  a
pályázati  felhívások szövegeinek  pontos  értelmezése.  A kurzus  további  célja,  hogy bemutassa  a
pályázatírás folyamatának logikai szintű megközelítését, függetlenül a finanszírozási forrástól vagy a
kedvezményezetti  jogállástól,  valamint  olyan  gyakorlati  ismeretek  nyújtson  (pl.  pályázatok
strukturális  felépítése,  célok-eszközrendszerek  meghatározása,  költségvetés  tervezés,  formális
kritériumok  vizsgálata  stb.),  melyek  elsajátításával  a  hallgató  saját  vázlatos  projekttervet  tud
készíteni.

Fejlesztendő kompetenciaterületek: 

Ismeretek:  legfőbb  pályázati  források,  a  források  optimális  kiválasztása,  formális/adminisztratív
kritériumoknak való megfelelőség vizsgálata, projekt menedzsment alapelvei. Képességek: komplex
cselekvési terv készítése. Attitűd: szemléletformálás a fejlesztés források optimális felhasználásának
elősegítésére,  a  cél-eszközrendszer  elkülönítése,  kritikai/elemző  megközelítésmód,  értékelői
szemlélet elsajátítása. Autonómia: felelős mérlegelés. 
Kötelező irodalom:

Pályázatírási tananyag. Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2010. Online jegyzet (URL: 
http://www.nonprofitforum.eu/prog/upload/8759641373964605/PI_Palyazatiras_tananyag.pdf)

PERNECZKY László (szerk.): Projektfejlesztés, pályázatírás. Tanácsadók a Fenntartható Fejlődésért.
Online jegyzet. (URL: http://tff.hu/images/tff_dokumentumtar/Projektfejlesztes_es_palyazatiras.pdf)

HUTKAI Zsuzsanna: Pályázati ismeretek. TÖOSZ, Budapest 2010.

Ajánlott irodalom:

Dr. DARÓCZI Miklós: Projektmenedzsment. Online jegyzet 
(URL:  https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2010-
0019_Projektmenedzsment/index.html)

Kurzustematika: 

1. A pályázati gondolkodásmód alapvetései, jellemzői
2. Főbb pályázati források áttekintése, optimális kiválasztása 
3. A pályázatírás folyamata és eszközei
4. A pályázati asszisztencia legfőbb feladatai tervezési és végrehajtási fázisban
5. Projektmenedzsment alapelvei, forrásai 
6. Közös projekt fejlesztése és értékelése

Követelmények, értékelés:
- 75%-os részvétel
- egy szabadon választott témában egy projekt alapszintű bemutatása (cél-eszközrendszer, 

erőforrások)
- értékelés módja: gyakorlati jegy, aminél a zárthelyi dolgozat illetve az órai munka 50-50%-

ban számít

Kurzus hirdetője:

WJLF Neveléstudományi tanszék

Félév:

2019/20. őszi 
szemeszter

Oktató: 

Fekete Szabolcs, PhD, óraadó tanár
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