MoPP - Metodyka zarządzania portfelem - MoPR Practitioner

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

Czas trwania: 2 dni / 16 godz.
2 700,00 zł
Zadzwoń - 801 30 30 30
Tak

Informacje o szkoleniu
Szkolenie Metodyka zarządzania portfelem - MoPR Practitioner z egzaminem
Zgodnie z decyzją firmy PeopleCert i AXELOS od 1 listopada 2019 szkolenia akredytowane sprzedawane są
wyłącznie z egzaminem.
Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności dotyczących analizy i praktycznego wdrażania
właściwych praktyk i technik zastosowania metodyki MoPR w stosunku do rzeczywistego portfela w organizacji.
Uczestnik po ukończeniu szkolenia będzie potrafił m.in. opracować uzasadnienie biznesowe na zarządzanie
portfelem w organizacji, zaplanować i przeprowadzić wdrożenie metodyki MoPR, dostosowując techniki do potrzeb
organizacji, dokonać analizy dokumentacji i przyjętych rozwiązań w zależności od przyjętego scenariusza.

Wymagania wstępne

Posiadanie certyfikatu MoPR Foundation

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
Zarządzanie portfelem - przegląd metodyki
Przegląd egzaminu MoP (R) Practitioner
Wdrażanie, utrzymywanie i mierzenie
Cykl definiowania portfela
Cykl realizacji Portfela
Role i dokumentacja Portfela
Przykładowe egzaminy wraz z odpowiedziami i wyjaśnieniami
Egzamin jest organizowany w ostatnim dniu szkolenia.
Informacje o egzaminie:
Warunki przystąpienia do egzaminu: certyfikat MoP (R) Foundation oraz ukończenie szkolenia MoP (R)
Practitioner, dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość uczestnika egzaminu
Zdającemu wolno korzystać z podręcznika "Management of Portfolios"
Forma egzaminu: pisemny
Liczba pytań: 4 - za każde pytanie można uzyskać do 20 punktów. Maksymalna liczba punktów 80
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Próg zdawalności: 50% poprawnych odpowiedzi (40 punktów).

Informacje dodatkowe

Kurs ma formę wykładu z ćwiczeniami praktycznymi i jest prowadzony przez akredytowanego trenera.
Szkolenie prowadzone w języku polskim (na życzenie może być również w języku angielskim).
Akredytowane materiały szkoleniowe w języku angielskim.
Uczestnicy mogą dodatkowo zakupić książkę &quot;Management of Portfolio&quot; w cenie 1szt: 240PLN.
Egzamin w cenie szkolenia. Informacje szczegółowe znajdują się w zakładce Egzamin.
Akredytacja: akredytacja dla Asseco Data Systems S.A. przyznana przez PEOPLECERT International Limited.

Dodatkowe informacje dotyczące uczestnictwa w Wirtualnej Klasie
Każdy uczestnik powinien dokonać rejestracji do sesji szkoleniowej w godz. 8:30-8:50
Szkolenie jest realizowane w godz. 9:00-15:30.
W trakcie dnia szkoleniowego przewidujemy kilka przerw, w tym jedną przerwę 1-godzinną, a także po każdej
godzinie szkolenia 10-minutowe przerwy. Szczegółowy rozkład przerw każdy trener ustala indywidualnie ze swoja
grupą.
Materiały szkoleniowe dystrybuowane są w formie elektronicznej.
Egzaminy realizowane są w formie voucherów. Więcej na temat Wirtualnej Klasy Asseco
M_o_RR 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.
M_o_RR Accredited Training Organization logoR jest znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited i
używanym za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Najbliższe terminy
Miejsce
Warszawa
Wirtualna klasa

Terminy
2020-10-22 - 2020-10-23
2020-10-22 - 2020-10-23

Typy szkolenia
Tradycyjne
Asseco | Zdalna klasa
Asseco | Wirtualna klasa

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