
szczegółowe poznanie metodyki
PRINCE2® 6th Edition,
nabycie umiejętności sprawnego
kontrolowania projektu zgodne z
PRINCE2® 6th Edition,
zdobycie wiedzy o skutecznym
zarządzaniu ryzykiem biznesowym i
ryzykiem w projekcie,
poznanie struktury pytań i zasad
przeprowadzania egzaminu PRINCE2®
Foundation 6th Edition,
przygotowanie do zdania egzaminu
PRINCE2® Foundation 6th Edition i
zdobycia certyfikatu.

CELE SZKOLENIA:
W wielu wypadkach kierownik projektu realizuje swoje zadania
kierując się intuicją. Niejednokrotnie z czasem dochodzi do
przekonania, że dużym wsparciem byłoby ustandaryzowany
podejście zapewniające precyzyjne określenie ról,
odpowiedzialności i schematów działań. Takie podejście
zapewnia brytyjska metodyka zarządzania projektami PRINCE2® 6th
Edition (ang. Projects in Controlled Environments).
Czynnikiem determinującym sukces projektów jest między innymi
zapewnienie właściwej komunikacji formalnej. Metodyka PRINCE2®
6th Edition, poza zapewnieniem wysokiej standaryzacji
podejścia, umożliwia skorzystanie z gotowej terminologii oraz
szablonów dokumentacji. Wraz ze zdefiniowanymi schematami
zastosowania mogą one być podstawą ustanowienia systemu
zarządzania projektami w każdej organizacji.
Program szkolenia na poziomie Foundation obejmuje zapoznanie
uczestników z całością metodyki PRINCE2® 6th Edition. Wspólnie
przechodzimy przez niezbędne definicje. Celem szkolenia jest
osiągnięcie zrozumienia i nauczenie istotnych elementów metodyki.
Potwierdzeniem jego osiągnięcia jest zdanie oficjalnego egzaminu, po
którym uczestnicy otrzymują międzynarodowy certyfikat
PRINCE2® Foundation, rozpoznawalny i ceniony na całym świecie.

FOUNDATION
PRINCE2®

czas trwania: 24 godziny

poziom: wprowadzające

24 punktów PDU

język szkolenia: 
polski, angielski

osobom rozpoczynającym karierę w świecie zarządzania
projektami i poszukującym solidnych podstaw,
kierownikom projektów pragnącym uporządkować
posiadaną widzę zgodnie z uznaną metodyką,
kadrze kierowniczej zaangażowanej w kreowanie
skutecznego nadzoru nad projektami,
osobom zainteresowanym podniesieniem kompetencji w
zarządzaniu projektami,
osobom zainteresowanym zdobyciem certyfikatu PRINCE2®
Foundation.

SZKOLENIE POLECAMY:

Authorized Training Partner logo is registered mark of the Project Management Institute, Inc.
PRINCE2® is Registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

AgilePM® is a registered trademark of Agile Business Consortium Limited. All rights reserved.

szkolenie online
cena netto: 540 zł
szkolenie tradycyjne
cena netto: 1300 zł



Podstawy PRINCE2:
Definicja projektu;
Zmienne projektu;
Zarządzanie projektem;
Zintegrowane elementy zarządzania projektem;
Środowisko projektu;
Pryncypia;
Struktura PRINCE2.

Uzasadnienie Biznesowe;
Organizacja;
Jakość;
Plany;
Ryzyko;
Zmiana;
Postępy;

Przygotowanie projektu;
Zarządzanie strategiczne projektem;
Inicjowanie projektu;
Sterowanie etapem;
Zarządzanie dostarczaniem produktów;
Zarządzanie końcem etapu;
Zamykanie projektu.

PROGRAM SZKOLENIA:

Tematy PRINCE2:

Procesy PRINCE2:

FOUNDATION
PRINCE2®

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

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

Czas przed projektem;
Etap inicjowania;
Etap realizacyjny;
Ostatni etap realizacyjny;
Czas po projekcie.

czas trwania: 60 minut
60 pytań jednokrotnego wyboru
egzamin „z zamkniętą książką”
zaliczenie wymaga uzyskania 33/60 punktów
(55%)
egzamin może być przeprowadzony online
przez PeopleCert®

Zdefiniowanie projektu w czasie:

Dostosowanie metodyki PRINCE2 do specyfiki
organizacji
Testy próbne – sprawdzane i omawiane
wspólnie

EGZAMIN:

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


