
“Wybierz kompleksowe przygotowanie do roli dojrzałego 

kierownika projektów i zdobądź certyfikat PMP® ”

AKADEMIA PMP® 

Ilość punktów PDU (Professional Development Units) w trójkącie kompetencji PMI®: 

- Leadership = 20        -  Strategic and Business Management = 20       -  Technical Project Management = 40 

Razem = 80  

Czas trwania:  

5 x 2 dni (80 godzin) 

Forma: 

interaktywny wykład, ćwiczenia, 

testy, studia przypadków 

Certyfikat:
 PMI® REP 

i  przygotowanie  

do PMP®  

kierownikom projektów, 

członkom zespołów projektowych, 

kadrze kierowniczej wyższego i niższego szczebla  

kandydatom do zdobycia certyfikatów PMP® oraz CAPM®, 

wszystkim osobom zainteresowanym osiągnięciem wysokich kompetencji w zarządzaniu 

projektami. 

KOMU POLECAMY SZKOLENIE? 

Akademia PMP® jest sprawdzonym rozwiązaniem, jeśli  chcesz podnieść swoje kompetencje
jako kierownik projektu lub myślisz o certyfikacie Project Management Professional (PMP)®.
To najdłużej obecny na polskim rynku autorski program szkoleniowy, przygotowujący do 
zdobycia tego prestiżowego certyfikatu. Składa się z pięciu dwudniowych spotkań 
podzielonych na obszary wiedzy i  realizowanych co kilka tygodni.  Taka organizacja daje 
Ci możliwość uporządkowania informacji i  wypróbowania w praktyce nowych narzędzi,  
a swoje wnioski możesz omówić z trenerem i uczestnikami podczas kolejnych spotkań. 
Program Akademia PMP® stworzyliśmy po to, by nie tylko wsparł Cię w uzyskaniu 
certyfikacji,  ale także przygotował do pełnienia roli  dojrzałego kierownika projektów. 
Absolwenci Akademii PMP® potwierdzają, że po ukończeniu programu szkoleniowego i 
zdobyciu certyfikatu PMP® ich kariera nabrała bardziej dynamicznego tempa. 
Akademia PMP® jest dostosowana do aktualnie obowiązującej wersji  A Guide to the 
Project Management Body of Knowledge® (PMBOK® Guide). Ćwiczenia praktyczne 
to aż 50% programu. Mimo, że wykładowym językiem jest polski,  kładziemy duży nacisk 
na terminologię anglojęzyczną, której znajomość wymagana jest na egzaminie. 
Ostatniego dnia zajęć weźmiesz udział w egzaminie próbnym, który ma formę zbliżoną 
do realnego. Na zakończenie Akademii PMP® otrzymasz certyfikat PMI® REP umożliwiający 
rozpoczęcie procesu aplikacyjnego do właściwego egzaminu PMP®. 
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