P2P_2017 - PRINCE2R Pracitioner 2017

Czas trwania:
Cena rynkowa:
Cena promocyjna:
Szkolenie autoryzowane:

Czas trwania: 2 dni / 16 godz.
1 550,00 zł
1 150,00 zł
Nie

Informacje o szkoleniu

PDU: 14 (T:14)
Dwudniowe szkolenie, którego celem jest zapoznanie uczestników z zaawansowanymi zagadnieniami zarządzania
projektami w oparciu o metodykę PRINCE2R edycja 2017. Szkolenie przygotowuje do egzaminu pozwalającego
uzyskać międzynarodowy certyfikat &quot;PRINCE2R Practitioner 2017&quot; wydawany przez organizację
akredytującą.

Wymagania wstępne

kilkumiesięczne doświadczenie w pracy w zespole projektowym
znajomość podstawowych zagadnień dotyczących tematyki zarządzania projektami
podręcznik &quot;Managing Successful Projects with PRINCE2R" (edycja 2017). Podręcznik nie jest wliczony w
cenę szkolenia. Cena podręcznika 300 zł netto

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
Szczegółowe omówienie wszystkich pryncypiów, tematów procesów oraz technik przewidzianych i zalecanych
przez metodykę PRINCE2 (R) 2017.
Powtórzenie podstawowych zagadnień dotyczących konstrukcji metodyki PRINCE2 (R) 2017, w tym omówienie
pryncypiów oraz zapoznanie się ze specyfiką egzaminu PRINCE2 (R) Practitioner 2017
Uzasadnienie Biznesowe - z czego się składa oraz jaki jest jego cykl życia w projekcie realizowanym zgodnie z
metodyką PRINCE2 (R) 2017
Organizacja - jej rola oraz istotne aspekty
Jakość - kompleksowe ujęcie jakości w projekcie
Ryzyko - zasady postępowania z szansami i zagrożeniami dla projektu
Plany - konstrukcja planów na różnych poziomach, techniki planowania opartego na produktach
Postępy - ustanowienie mechanizmów monitorowania i porównywania faktycznych osiągnięć z planowanymi,
dostarczania prognozy dotyczącej osiągnięcia celów projektu oraz zapewnienia ciągłej zasadności biznesowej
projektu
Zmiana - usystematyzowany sposób identyfikacji, oceny i zarządzania zmianami w projekcie
Procesy PRINCE2 (R)
W trakcie szkolenia rozwiązywany jest próbny egzamin PRINCE2 (R) Practitioner edcyja 2017 wraz z
omówieniem pytań
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Informacje dodatkowe

Organizacja szkolenia: otwarte lub dla grup zamkniętych
Język szkolenia: polski lub angielski
Język materiałów: angielski
Wielkość grupy: od 8 do 12 osób
W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, próbne testy egzaminacyjne, materiał wstępny do zapoznania się przed
szkoleniem przesyłany e-mailem. Cena szkolenia nie zawiera ceny egzaminu.
Warunki i cena egzaminu zostały przedstawione w zakładce: Egzamin
Akredytacja: akredytacja dla Asseco Data Systems S.A. przyznana przez PEOPLECERT International Limited.
PRINCE2R jest zarejestrowanym znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited i używanym za jej zgodą.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Swirl logoT jest znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited i używanym za jej zgodą.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
PRINCE2 Accredited Training Organization logoR jest znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited i
używanym za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Najbliższe terminy
Miejsce
Warszawa
Kraków
Wrocław

Terminy
2019-09-19 - 2019-09-20
2019-09-19 - 2019-09-20
2019-10-17 - 2019-10-18

Typy szkolenia
Tradycyjne

Więcej informacji:
Zadzwoń 801 30 30 30 lub napisz szkolenia@assecods.pl
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