
Ocena aktualnej zdolności organizacji
do zarządzania projektami w oparciu o
przyjęte modele oceny zdolności
projektowej.
Omówienie potrzebnych funkcji Biura
Zarządzania Projektami (PMO) w
oparciu o potrzeby organizacji.
Identyfikacja wyzwań związanych z
wdrożeniem Biura Zarządzania
Projektami w organizacji i
opracowywanie odpowiedzi na nie.
Określanie odpowiedniej struktury
Biura Zarządzania Projektami dla
organizacji.
Tworzenia wstępnego planu wdrożenia
Biura Zarządzania Projektami dla
organizacji.

ZAKRES SZKOLENIA:
Szkolenie pozwala na poznanie najlepszych technik i narzędzi
niezbędnych do utworzenia lub usprawnienia Biura Zarządzania
Projektami (PMO) w dowolnej organizacji. Pozwoli na rozwijanie
kultury zarządzania projektami i zoptymalizowanie zasobów,
które są zaangażowane w ich realizację. Profesjonalnie wdrożone
Biuro Zarządzania Projektami pozwala na podnoszenie
kompetencji zespołów, monitorowanie i raportowanie przebiegu
projektów czy rekomendowanie ich doboru do portfela
organizacji. Szkolenie dostarcza wiedzę niezbędną do
przygotowania w organizacji PMO, które będzie podnosiło jakość
programów i projektów, poprawi komunikację oraz efektywność
organizacji w realizacji jej strategii biznesowej poprzez spójne
działania projektowe.

PROJEKTAMI
BIURO ZARZĄDZANIA 

czas trwania: 16 godzin

poziom: eksperckie

16 punktów PDU
szkolenie online
cena netto: 2150 zł

język szkolenia: 
angielski

doświadczonym kierownikom projektów,
wyższej kadrze kierowniczej,
członkom Zarządów,
osobom odpowiedzialnym za tworzenie i rozwijanie PMO w
organizacji,
pracownikom zainteresowanym usprawnieniem istniejącego
PMO.

SZKOLENIE POLECAMY:
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szkolenie stacjonarne
cena netto: 2500 zł



Definicja PMO
Zalety funkcjonowania PMO
Definicje projektu, programu i portfolio
Definicje zarządzania projektami, zarządzania
programami i zarządzania portfelem
Definicja i zastosowanie modelu dojrzałości PMO
Cykl życia PMO w organizacji
Pozycja PMO w organizacji
Najczęstsze przyczyny niepowodzeń PMO
Krytyczne czynniki zapewniające sukces PMO

Identyfikacja interesariuszy PMO
Typowa zawartość planu zarządzania
interesariuszami
Opracowywanie wizji i misji PMO w organizacji
Opracowywanie listy celów PMO w organizacji
Kluczowe usługi PMO dla organizacji
Opracowywanie metryk do pomiaru kluczowych
usług PMO
Opracowywanie ogólnego harmonogramu
wdrożenia PMO w organizacji
Opracowywanie karty projektu PMO dla
organizacji

PROGRAM SZKOLENIA:

Przegląd kluczowych koncepcji PMO

Faza inicjacji PMO

PROJEKTAMI
BIURO ZARZĄDZANIA

Nasze szkolenia:

Kluczowe role i obowiązki PMO
Kryteria stosowane przy projektowaniu PMO
Definiowanie komponentów ram zarządzania
projektami
Kryteria opisujące właściwy nadzór na PMO
Typowe ryzyka związane z wdrożeniem PMO
Definiowanie reakcji na ryzyka związane z
wdrożeniem 

Przedstawienie różnorodnych metod
zarządzania projektami
Mocne i słabe strony przedstawionych metod
zarządzania projektami
Procesy i procedury opracowywane przez PMO
Tworzenie ram rozwoju kompetencji
projektowych

Definiowanie KPI do pomiaru dojrzałości PMO
Zarządzanie wiedzą i jego korzyści
Ramy zarządzania wiedzą i jego podstawowe
elementy
Koncepcja uczenia się przed, w trakcie i po
Cele przeglądów realizowanych po projektach
Dwa rodzaje recenzji po projektach

Faza planu PMO

Faza wykonania PMO

Faza działania PMO
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