AGILEPM®

PRACTITONER
czas trwania: 16 godzin

16 punktów PDU

poziom: zaawansowane

język szkolenia:
polski, angielski

Szkolenie AgilePM Practitioner, przeznaczone jest w głównej mierze
dla praktyków-managerów, którzy mają doświadczenie w
zarządzaniu różnorodnymi projektami oraz posiadają wiedzę na
temat Metodyki AgilePM (aktualna wersja DSDM), potwierdzoną
certyfikatem AgilePM Foundation.
Zastosowanie metodyki AgilePM wprowadza jasny podział ról i
obowiązków oraz porządkuje proces zarządzania projektem przy
jednoczesnym zachowaniu zwinności.
Szkolenie Agile PM® Practitioner koncentruje się na praktycznym
zastosowaniu Metodyki AgilePM z perspektywy Kierownika
Projektu. Opisuje relacje pomiędzy Kierownikiem Projektu i innymi
rolami w zespole DSDM, określa jego obowiązki w poszczególnych
fazach projektu oraz wskazuje horyzonty planowania projektu.
Metodyka AgilePM obejmuje również obszary zapewnienia
jakości, zarządzania ryzykiem oraz kontroli projektu.
Wykorzystanie kluczowych praktyk DSDM przynosi szybkie efekty,
również w złożonych projektach opartych na nowych technologiach.
Zwinne metody dedykowane są do projektów, w których cechy
rozwiązania dostosowywane są tak, aby w określonym czasie i
budżecie dostarczyć produkty umożliwiające osiągnięcie celów
biznesowych.

SZKOLENIE POLECAMY:

szkolenie online
cena netto: 650 zł
szkolenie tradycyjne
cena netto: 1090 zł

CELE SZKOLENIA:
nabyć wiedzę umożliwiającą uzyskanie
certyfikatu AgilePM® Practitioner
pogłębić wiedzę na temat technik i
narzędzi AgilePM® oraz będą potrafili
zastosować je w praktyce
pogłębić wiedzę na temat cykl życia
projektu prowadzonego zgodnie z
AgilePM®
Egzamin:
4 grupy pytań, w każdej po 20 pytań
szczegółowych (zawsze 1 prawidłowa
odpowiedź)
40 poprawnych odpowiedzi wymagane
do zaliczenia – 50%
czas trwania: 2.5 godziny (150 minut)
Można korzystać z oficjalnego
podręcznika podczas egzaminu
Może być przeprowadzony online

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
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AGILEPM®

PRACTITIONER
PROGRAM SZKOLENIA:
Role i Obowiązki – Punkt Widzenia Kierownika
Projektu
Objaśnienie modelu zespołu DSDM
Obszary interesów (Interesy biznesowe, Interesy
rozwiązania / techniczne, Interesy zarządzania,
Interesy procesu)
Kategorie ról (Role poziomu projektu, Role Zespołu
Rozwoju Rozwiązania (SDT), Role wspierające,
Kierownik Projektu i jego relacje z pozostałymi rolami
Zwinne Zarządzanie Projektem w cyklu życia
Proces DSDM
Konfigurowanie Procesu – 3 przykłady cyklu życia
Kierownik projektu a poszczególne fazy cyklu życia
projektu
Efektywne korzystanie z Produktów DSDM
Szczegółowe wytyczne dla produktów
Dwa typy produktów
Produkty ewolucyjne
Produkty – kamienie milowe
Role i obowiązki dotyczące produktów
Dostarczaj na czas – łączenie MoSCoW i Stosowania
Timeboxów
MoSCoW w odniesieniu do konkretnych ram
czasowych
Zastosowanie techniki MoSCoW w praktyce
Ustalanie priorytetów – kto decyduje?
Nadawanie priorytetów – wskazówki dla Kierownika
Projektu
Wybór długości Timeboxów, wybór stylu Timeboxów
Stosowanie Timeboxów – wskazówki dla Kierownika
Projektu

Codzienne Zbiórki a Kierownik Projektu
Umocowane zespoły a zmiana w Timeboxie
Ludzie, Zespoły i Interakcje (Planowanie Efektywnej
Komunikacji, Komunikacja w zespole rozproszonym,
Współpraca w zespole, Ludzie, Zespoły, Interakcje –
wskazówki dla Kierownika)
Wymagania
Historyjki Użytkownika (ang. User Stories)
Wymagania w cyklu życia DSDM, wskazówki dla Kierownika
Projektu
Szacowanie – radzenie sobie z niepewnością
Style szacowania (Szacowanie „z góry” (ang. Top Down),
Szacowanie „z dołu” (ang. Bottom Up), Szacowanie w
trakcie cyklu życia, Szacowanie – wskazówki dla Kierownika
Projektu)
Planowanie projektu w cyklu życia, Planowanie w projekcie
DSDM
Planowanie – faza po fazie (wczesne fazy, Rozwój
Ewolucyjny, Dalsze planowanie)
Planowanie – wskazówki dla Kierownika Projektu
Pryncypium „Nigdy nie idź na kompromis w kwestii jakości”
Jakość procesu a przewidywalność, Jakość na przestrzeni
cyklu życia
DSDM jako proces służący zapewnieniu jakości
Jakość – wskazówki dla Kierownika Projektu
Zarządzanie ryzykiem, Ryzyko – wskazówki dla Kierownika
Projektu
Kwestionariusz Podejścia do Projektu (PAQ)
Dostosowanie DSDM przy użyciu PAQ
Dopasowywanie – wskazówki dla Kierownika Projektu
Próbne pytania egzaminacyjne
Egzamin AgilePM Practitioner

Podział punktów PDU (Professional Development Units)
w trójkącie kompetencji PMI:
LEADERSHIP: 2
STRATEGIC AND BUSINESS MANAGEMENT: 4
TECHNICAL PROJECT MANAGEMENT: 10

PM Experts Sp. z o.o., ul. Polna 3/202, 00-622 Warszawa
szkolenia@pmexperts.com tel. +48 723 540 540 tel. +48 721 540 530

Nasze szkolenia:

