
nabycie wiedzy umożliwiającej
uzyskanie certyfikatu AgilePM®
Foundation
poznanie technik i narzędzi AgilePM®
oraz umiejętność zastosowania ich w
praktyce
poznanie cyklu życia projektu
prowadzonego zgodnie z AgilePM®

Pytania wielokrotnego wyboru
egzamin „z zamkniętą książką”
50 pytań na stronę
25 poprawnych odpowiedzi wymagane
do zaliczenia – 50%
czas trwania: 40 minut
Może być przeprowadzony online

CELE SZKOLENIA:

Egzamin:

AgilePM® jest dojrzałą i pełnoprawną metodą, łączącą w sobie
zarówno aspekty zarządzania projektem jak i wytwarzania
produktu. AgilePM® jest kompletną metodą iteracyjno-przyrostowo
– adaptacyjną, która może być stosowana w dowolnej branży.
Może być postrzegana jako podejście hybrydowe, mające z
jednej strony zwinne, responsywne na zmiany, podejście do
wytwarzania. Z drugiej strony, dobrze rozbudowaną warstwę
zarządzania jakością, ryzykiem oraz monitorowania i kontroli,
pozwalającą biznesowi zrozumieć zakres, charakterystykę i sposób
rozwoju rozwiązania. To podejście zachęca do tego, aby szczegóły
pojawiały się z czasem, a tylko najbliższy horyzont czasowy był
planowany z większą dokładnością. Pozwala to dynamicznie
opowiadać na zmiany w wizji produktu czy też ewolucję
otocznia biznesowego.

FOUNDATION
AGILEPM®

czas trwania: 16 godzin

poziom: wprowadzające

16 punktów PDU

język szkolenia: 
polski, angielski

osobom, które uczestniczą bądź zarządzają projektami w
dowolnej branży
organizacjom szukającym skutecznej i kompletnej metody
zwinnego podejścia do wytwarzania, dającej zarazem
poczucie kontroli nad wynikami projektu
przedstawicielom biznesu, którzy chcą być aktywnymi i
liczącymi się interesariuszami prac projektowych
osobom chcącym poznać jedną z wiodących metod
zwinnego zarządzania projektami oraz uzyskać
rozpoznawalny certyfikat z tej dziedziny

SZKOLENIE POLECAMY:
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szkolenie online
cena netto: 790 zł
szkolenie tradycyjne
cena netto: 1300 zł



AgilePM – metodyka oparta na DSDM
DSDM – najstarsze ustalone podejście do Agile
Czym jest Agile
Wybór odpowiedniego podejścia Agile
Lżejsze i pełniejsze podejścia do Agile
Manifest Agile
DSDM (AgilePM®) - zwinność pod pewnymi
rygorami
Korzyści ze stosowania DSDM
Zdrowy rozsądek i pragmatyzm 
Filozofia DSDM
Zmienne projektowe – DSDM a podejście
tradycyjne
8 pryncypiów DSDM
Czynniki Wpływające na Sukces – ISFs
Kwestionariusz Podejścia do Projektu (PAQ)
Proces DSDM
Konfigurowanie DSDM
Role i obowiązki AgilePM®
Role poziomu projektu
Role Zespołu Rozwoju Rozwiązania (SDT) 
Role wspierające
Grupy interesów
Produkty AgilePM®
Rozwiązanie - produkt kluczowy
Ustalenie poziomu formalizmu

PROGRAM SZKOLENIA:

FOUNDATION
AGILEPM®

Nasze szkolenia:Podział punktów PDU (Professional Development Units) 
w trójkącie kompetencji PMI:

LEADERSHIP: 2
STRATEGIC AND BUSINESS MANAGEMENT: 6
TECHNICAL PROJECT MANAGEMENT: 8

PM Experts Sp. z o.o., Al. J. Ch. Szucha 11A/2, 00-580 Warszawa
szkolenia@pmexperts.com tel. +48 721 540 530tel. +48 723 540 540

Produkty w poszczególnych fazach projektu
Produkty skoncentrowane na biznesie
Produkty wnoszące wkład do rozwiązania
Produkty interesów zarządzania / kontroli
projektu
Produkty ładu
Kluczowe Praktyki DSDM
Priorytetyzacja MoSCoW
Stosowanie Timeboxów
Ustrukturyzowany Timebox DSDM
Timebox Swobodnego Formatu
Timeboxing – Codzienne Zbiórki
Timeboxing – Szerszy kontekst
Planowanie i kontrola w cyklu życia
Planowanie oparte na rezultacie
Dwa horyzonty planowania
Planowanie i Kontrola: Koncepcje Testowania
Planowanie w cyklu życia projektu
Planowanie i jakość
Kluczowa praktyka DSDM: Warsztaty
Facylitowane
Kluczowa praktyka DSDM: Modelowanie
Kluczowa praktyka DSDM: Rozwój Iteracyjny
Próbne pytania egzaminacyjne
Egzamin AgilePM® Foundation


