ZPP_ZP - Zarządzanie projektami dla kierowników projektów

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

Czas trwania: 3 dni / 24 godz.
1 600,00 zł
Zadzwoń - 801 30 30 30
Nie

Informacje o szkoleniu
PDU:24 (T:20, L:4)
Celem tego trzydniowego szkolenia jest dostarczenie profesjonalnej wiedzy oraz dobrych praktyk pozwalających
na skuteczne zarządzanie małymi i średnimi projektami. Uczestnicy zdobywają przede wszystkim umiejętności, a
dodatkowo także wiedzę niezbędne do praktycznego planowania, kierowania i kontrolowania projektów.
Uczestnicy zapoznają się z pełnym przeglądem wszystkich obszarów zarządzania projektem i ich wykorzystaniem
w projekcie od jego zainicjowania aż do zamknięcia. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy powinni być
przygotowani do samodzielnego zarządzania projektami o małej i średniej skali złożoności. Podstawą
terminologiczną szkolenia jest standard Management Body of Knowledge ( PMBOKR Guide 5th Edition")
opracowany przez Project Management Institute (PMI).

Wymagania wstępne

Znajomość podstawowych pojęć, wiedzy i technik z zakresu zarządzania projektami. .

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
Przypomnienie pojęć i podstaw zarządzania projektami: definicja projektu, miejsce zarządzania projektami w
zarządzaniu organizacją, trójkąt ograniczeń projektowych, model PMBOK (R) Guide a pozostałe waterfall'owe
modele zarządzania projektem, projekt w organizacji, struktura zarządzania projektem, podejmowanie i
uruchamianie projektów, studium wykonalności (feasibility study) i jego rola.
Integralność projektu: inicjowanie projektu, karta projektu, plan zarządzania projektem i jego przygotowanie,
zarządzanie realizacją projektu, zarządzanie zmianami, funkcje kontroli projektu, zakończenie projektu.
Zakres projektu i zarządzanie zakresem: zakres produktu i projektu, zakres i zarządzanie zakresem w cyklu
życia projektu, struktura podziału pracy, kontrola i zarządzanie zakresem w czasie realizacji.
Zarządzanie czasem: definiowanie działań, zależności między działaniami i diagram sieciowy, szacowanie czasu,
technika PERT, ścieżka krytyczna projektu, harmonogram projektu, kontrola harmonogramu.
Zarządzanie kosztami: szacowanie kosztów, konstrukcja budżetu projektu, kontrola wykonania budżetu
projektu.
Komunikacja i interesariusze: rola komunikacji w projekcie, interesariusze i analiza ich oddziaływania,
planowanie komunikacji, komunikacja w zespole projektowym.
Ludzie w projekcie: plan zarządzania zespołem, budowanie zespołu projektowego, rozwiązywanie konfliktów w
zespole.
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Jakość w projekcie: definicje jakości, jakość w projekcie a standardy jakości organizacji, zapewnianie jakości,
kontrolowanie jakości, koszty jakości, kompleksowe podejścia do jakości.
Zarządzanie ryzykiem: definicja ryzyka, schemat postępowania z ryzykami w projekcie, identyfikowanie ryzyk,
ocena ryzyk, strategie postępowania z ryzykami, monitorowanie i kontrola ryzyk.
Zamówienia zewnętrzne: działania w odniesieniu do dostawców zewnętrznych, planowanie i realizacja
zamówień, ryzyka związane z zamówieniami.

Informacje dodatkowe
Informacje o szkoleniu

Organizacja szkolenia: otwarte lub dla grup zamkniętych
Język szkolenia: polski
Język materiałów: polski
Wielkość grupy: od 8 do 12 osób
W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe
Akredytacja: szkolenie autorskie Asseco Data Systems S.A. opracowane na podstawie standardu Project
Management Body of Knowledge (PMBOKR Guide 5th Edition&quot;)

Typy szkolenia
Tradycyjne
Asseco | Wirtualna klasa

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