
Wyjaśnienie, jak działa proces
zarządzania strategicznego.
Omówienie elementów cyklu życia
portfela.
Omówienie połączenia zarządzania
strategicznego z zarządzaniem
portfelem.
Wdrożenie skutecznych ram
zarządzania portfelem.
Omówienie zastosowania narzędzi i
technik do monitorowania i
kontrolowania wydajności portfela.
Omówienie spostrzeżeń związanych z
najlepszymi praktykami zarządzania
portfelem.

CELE SZKOLENIA:
Rolą kierownika portfela jest realizowanie strategii biznesowej
organizacji poprzez zarządzanie zbiorem przedsięwzięć o różnej
złożoności. Swoje kompetencje wykorzystuje do efektywniejszego
osiągania celów strategicznych. Kształtuje zawartość całego
zbioru poszczególnych programów oraz jego cele tak, 
by podejmowane działania były spójne z kierunkiem rozwoju
organizacji. Potrzebuje więc rozwinąć nie tylko 
swoje umiejętności kierownicze, ale także myślenie strategiczne. 
Poznając czynniki wpływające na strategię organizacji 
oraz sposoby jej formułowania, szybciej i trafniej podejmiesz
decyzje wspierające zachowanie spójności konkretnego zbioru
realizowanych projektów z ogólną strategią organizacji. 
Zarządzanie Portfelem Projektów to szkolenie, które w prosty
sposób wyjaśnia zasady prowadzenia różnych
przedsięwzięć i podpowiada, jak reagować na pojawiające 
się wyzwania, takie jak np. optymalizacja zasobów 
czy pogodzenie wpływów interesariuszy. 
Poznasz konkretne techniki i metody, które zwiększą Twoją
efektywność w zarządzaniu złożonym i realizacji strategii
organizacji. 

PROJEKTÓW
ZARZĄDZANIE PORTFELEM 

czas trwania: 16 godzin

poziom: eksperckie

16 punktów PDU
szkolenie online
cena netto: 3500 zł

język szkolenia: 
angielski

osobom projektującym, wdrażającym i kontrolującym
portfele projektów,
doświadczonym kierownikom projektów, koordynującym
kilka projektów jednocześnie w ramach portfela,
kadrze kierowniczej wyższego szczebla,
osobom odpowiadającym za realizację celów strategicznych
organizacji.
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szkolenie stacjonarne
cena netto: 3900 zł



Omówienie elementów procesu zarządzania
strategicznego.
Zdefiniowanie portfela i zarządzania portfelem.
Przedstawienie podejścia portfelowego i sposobu jego
wdrożenia poprzez zarządzanie portfelem.
Omówienie roli menedżera portfela.
Identyfikacja i opis obszarów specjalizacji, które stosują
skuteczni menedżerowie portfeli.
Przedstawienie korzyści i wyzwań związanych z
zarządzaniem portfelem.

Omówienie cyklu życia portfela.
Przedstawienie kluczowych ról i oczekiwań
interesariuszy portfela.
Zdefiniowanie elementów systemu informatycznych
wspierających zarządzanie portfelem.
Czynniki, które należy wziąć pod uwagę przy
opracowywaniu ram zarządzania portfelem.

PROGRAM SZKOLENIA:

Ramy zarządzania portfelem

Cykl życia portfela

PROJEKTÓW
ZARZĄDZANIE PORTFELEM

Nasze szkolenia:

Omówienie ram postępowania przy wyborze
projektów.
Słabe strony popularnych metod selekcji projektów.
Metody rankingowe do wyboru projektów.
Zastosowanie modeli ekonomicznych do wyboru
projektów.

Omówienie elementów nadzoru nad portfelem.
Opracowanie planu wdrożenia nadzoru nad
portfelem.

Zdefiniowanie grupy procesów monitorowania i
kontroli.
Identyfikacja procesów monitorowania i kontroli.
Omówienie kluczowych elementów procesów
monitorowania i kontroli.
Przedstawienie narzędzi i technik, wykorzystywanych
w procesach monitorowania i kontroli.

Strategiczne zarządzanie portfelem

Zarządzanie portfelem

Monitorowanie i kontrola zarządzania portfelem
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