
zrozumienie praktycznego
zastosowania metodyki zarządzania
projektami PRINCE2® w stopniu
Practitioner 6th Edition,
rozszerzenie umiejętności sprawnego
kontrolowania i monitorowania
projektu zgodne z PRINCE2® 6th
Edition,
rozwinięcie wiedzy o skutecznym
zarządzaniu ryzykiem biznesowym i
ryzykiem w projekcie,
poznanie struktury pytań i zasad
przeprowadzania egzaminu PRINCE2®
Practitioner 6th Edition,
kompleksowe przygotowanie do
zdania egzaminu PRINCE2®
Practitioner 6th Edition i zdobycia
certyfikatu.

CELE SZKOLENIA:
Wyzwaniem dla kierowników projektu jest często przeniesienie
swoich doświadczeń na inne środowisko projektowe. Metodyka
PRINCE2® 6th Edition poprzez swój uniwersalny charakter pozwala
na precyzyjne zdefiniowania projektu w każdym otoczeniu. Dowodem
posiadania tej umiejętności jest zdobycie międzynarodowego
certyfikatu PRINCE2® Practitioner, który jest rozpoznawalny i ceniony
na całym świecie.
Program szkolenia na poziomie Practitioner obejmuje przygotowanie
uczestników do praktycznego zastosowania metodyki PRINCE2® 6th
Edition w różnorodnych środowiskach prowadzenia projektu.
Zarówno przykładowe testy, jak i rzeczywiste zadania egzaminacyjne
zmuszają uczestnika do porzucenia schematów myślenia
wynikających z bieżącego miejsca pracy. W ich miejsce należy
umiejętnie zastosować elementy metodyki.
Rekomendujemy nasze szkolenie wszystkim osobom, które chcą
przygotować się by udowodnić posiadanie tych praktycznych
kompetencji przystępując do egzaminu PRINCE2® Practitioner.
Warunkiem koniecznym dla podejścia do niego jest posiadanie
certyfikatu PRINCE2® Foundation. Osoby zdecydowane w krótkim
czasie potwierdzić wiedzę i umiejętności na obu poziomach mogą
skorzystać z możliwości odbycia obu szkoleń w jednym tygodniu.

PRACTITONER
PRINCE2®

czas trwania: 16 godzin

poziom: zaawansowane

16 punktów PDU

język szkolenia: 
polski, angielski

kierownikom projektów posiadającym już certyfikat
PRINCE2® Foundation,
członkom zespołów projektowych posiadającym już
certyfikat PRINCE2® Foundation,
osobom zainteresowanym poszerzaniem kompetencji z
zakresu zarządzania projektami, które posiadają certyfikat
PRINCE2® Foundation,
osobom pragnącym dowieść ponadprzeciętnego poziomu
kompetencji w zakresie znajomości i stosowania metodyki
PRINCE2® 6th Edition.

SZKOLENIE POLECAMY:

Authorized Training Partner logo is registered mark of the Project Management Institute, Inc.
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AgilePM® is a registered trademark of Agile Business Consortium Limited. All rights reserved.

szkolenie online
cena netto: 700 zł
szkolenie tradycyjne
cena netto: 950 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:

PRACTITIONER
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 egzaminu 150 minut
68 pytań różnego typu
zaliczenie wymaga uzyskania 38/68 punktów
(55%)
egzamin „z otwartą książką” (jedynie oficjalny
podręcznik PRINCE2®)
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


