
kompleksowe przygotowanie do
egzaminu PMP®
zapoznanie się ze strukturą pytań oraz
zasadami dotyczącymi certyfikacji
PMI®
omówienie kodeksu etycznego
kierownika projektu
utrwalenie oraz znaczne rozszerzenie
wiedzy pozyskanej w trakcie Akademii
PMP®
przygotowanie do egzaminu CAPM®

CELE SZKOLENIA:
Przedstawiamy stworzone przez PMI®, pięciodniowe, intensywne
przygotowanie do zdobycia certyfikatu Project Management
Professional (PMP)®. Szkolenie porządkuje i rozwija wiedzę
oraz umiejętności zdobyte w trakcie pozostałych modułów
Akademii PMP®. Dokładnie omawiane są zasady certyfikacji,
zakres niezbędnej wiedzy oraz materiały źródłowe,
struktura egzaminu, a także typy pytań egzaminacyjnych
wraz ze sposobami eliminowania nieprawidłowych odpowiedzi.
Dowiesz się, jak czytać pytania i trafnie je interpretować.
Jednocześnie przygotujesz się od strony językowej – wspólnie
utrwalimy angielskojęzyczne pojęcia i akronimy dotyczące
środowiska projektowego. Ze względu na przykładowe zestawy
pytań z poszczególnych dziedzin zarządzania projektami,
szkolenie polecamy zarówno jako doskonałe podsumowanie
tuż przed egzaminem PMP®, jak i rozpoczęcie intensywnych
przygotowań do egzaminu. W programie szkolenia przewidziany
jest czas na rozwiązywanie przykładowych pytań testowych,
przygotowanych przez PMI®. Taki obiektywy sprawdzian
wiedzy, pomoże Ci ograniczyć stres i zaplanować pracę własną, a
to z kolei zwiększy szansę na pozytywny rezultat już za
pierwszym razem.

EGZAMINU PMP®
PRZYGOTOWANIE DO

czas trwania: 35 godzin

poziom: zaawansowane

35 punktów PDU

cena netto: 4950 zł

szkolenie online

język szkolenia: 
polski, angielski

kierownikom projektów oraz członkom zespołów
projektowych chcącym zdobyć certyfikat PMP®
osobom, które chcą potwierdzić swoje doświadczenie
międzynarodowym certyfikatem z zarządzania projektami
członkom zespołów projektowych chcącym zdobyć certyfikat
CAPM®

SZKOLENIE POLECAMY:
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Charakterystyka egzaminu PMP®
Przegląd materiałów źródłowych 

Budowanie zespołu, określanie kanonu zachowań dla
zespołu
Negocjowanie umów projektowych
Przekazywanie uprawnień członkom zespołu oraz
interesariuszom
Zapewnienie członkom zespołu i interesariuszom
odpowiednich szkoleń
Angażowanie i wspieranie zespołów wirtualnych

Określanie właściwej metodyki projektowej, metod
projektowych i wzorców postępowania
Planowanie zakresu, budżetu, zasobów, harmonogramu,
jakości oraz zamówień i zarządzanie nimi
Integracja działań związanych z planowaniem projektu
Ustanowienie struktury nadzoru projektu
Planowanie zamknięcia projektu/etapu lub przejść między
projektami/etapami oraz zarządzanie nimi

Ocena ryzyka i zarządzanie nim
Ocena oraz przedstawienie korzyści i wartości płynących z
projektu
Zarządzanie komunikacją, zapewnienie przekazywania
wiedzy w celu zachowania ciągłości projektu
Angażowanie interesariuszy 
Zarządzanie artefaktami projektu, zmianami w projekcie
oraz problemami projektowymi

PROGRAM SZKOLENIA:

Charakterystyka procesu aplikacji

Tworzenie skutecznego zespołu 

Rozpoczynanie projektu

Realizacja prac

EGZAMINU PMP®
PRZYGOTOWANIE DO

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

LEADERSHIP: 8
STRATEGIC AND BUSINESS MANAGEMENT: 8
TECHNICAL PROJECT MANAGEMENT: 19

Kierowanie zespołem
Podnoszenie efektywności zespołu
Dostrzeganie przeszkód, utrudnień i blokad dla zespołu
oraz usuwanie ich
Zarządzanie konfliktem 
Współpraca z interesariuszami
Mentoring odpowiednich interesariuszy
Podnoszenie efektywności zespołu poprzez wykorzystanie
inteligencji emocjonalnej

Planowanie i zarządzanie zgodnością projektu
Ocena oraz przedstawienie korzyści i wartości płynących z
projektu
Ocena i reagowanie na zmiany w zewnętrznym
środowisku biznesowym pod kątem wpływu na zakres
Wspieranie zmian w organizacji
Ciągłe doskonalenie procesu

Utrzymywanie koncentracji zespołu na realizacji celów
projektu

Koncentracja na wartości biznesowej

Pytania sprawdzające

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


