
“Zdaj egzamin PMP® już za pierwszym podejściem!”  

PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU PMP®  

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

- Leadership = 2        -  Strategic and Business Management = 4       -  Technical Project Management = 10 

Razem = 16  

Czas trwania:  

2 dni (16 godzin)  

Forma: 

interaktywny wykład, 

przykładowe testy, 

studia przypadków 

Certyfikat:

PMI® REP
i  przygotowanie do PMP®    

kierownikom projektów oraz członkom zespołów projektowych chcącym zdobyć certyfikat PMP

członkom zespołów projektowych chcącym zdobyć certyfikat CAPM®

osobom, które chcą potwierdzić swoje doświadczenie międzynarodowym certyfikatem 

z zarządzania projektami.    

KOMU POLECAMY SZKOLENIE? 

Stworzyliśmy dla Ciebie dwudniowe, intensywne przygotowanie do zdobycia certyfikatu 
Project Management Professional (PMP)®. Szkolenie jest esencją wiedzy i  umiejętności zdobytych 
w trakcie pozostałych modułów Akademii PMP®. Dokładnie omawiane są zasady certyfikacji oraz 
typy pytań egzaminacyjnych wraz ze sposobami eliminowania nieprawidłowych odpowiedzi.  
Dowiesz się, jak czytać pytania i  trafnie je interpretować. Jednocześnie przygotujesz się od strony 
językowej – wspólnie utrwalimy angielskojęzyczne pojęcia i  akronimy dotyczące środowiska 
projektowego. Ze względu na przykładowe zestawy testów z każdego obszaru wiedzy PMBOK® Guide, 
to szkolenie polecamy jako doskonałe podsumowanie tuż przed egzaminem PMP®. 
Program kończy się egzaminem próbnym, bazującym na pytaniach zbliżonych do realnego egzaminu. 
Taki obiektywy sprawdzian wiedzy, pomoże Ci ograniczyć stres i  zaplanować pracę własną, 
a to z kolei zwiększy szansę na pozytywny rezultat już za pierwszym razem. 
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Poziom: zaawansowany  



www.pmexperts.com

>Więcej informacji o naszych szkoleniach: www.pmexperts.com  szkolenia@pmexperts.com  Tel.  (22) 881 61 41


	pm4_1
	pm4_2

