Szkolenie Scrum Master
przygotowujące do egzaminu PSM I
[Poznań.V]
Usługa archiwalna
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana?

Tak

Sposób dofinansowania

wsparcie dla przedsiębiorców i ich
pracowników

Rodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Podrodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Dostępność usługi

Otwarta

Numer usługi

2018/11/16/6982/247523

Cena netto

3 500,00 zł

Cena brutto

3 500,00 zł

Cena netto za godzinę

218,75 zł

Cena brutto za
godzinę

218,75

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

16

Termin rozpoczęcia
usługi

2020-01-25

Termin zakończenia
usługi

2020-01-26

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2018-11-16

Termin zakończenia
rekrutacji

2020-01-24

Maksymalna liczba uczestników

12

Kategoria główna KU

Zarządzanie i organizacja

Kategorie dodatkowe KU

Rozwój osobisty

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie
świadczenia usług współfinansowanych

Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO
9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie
usług szkoleniowych

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub
części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK?

Nie

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji
innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK?

Nie

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji?

Tak

Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu

H-consulting Wojciech Hołowacz

Osoba do kontaktu

Agnieszka Oleksa

E-mail

biuro@hconsulting.pl

Telefon

518 795 217

Cel usługi
Cel biznesowy
Celem biznesowym usługi jest zwiększenie, w ciągu miesiąca od zakończenia usługi,
konkurencyjności przedsiębiorstwa dzięki podniesieniu kompetencji z zarządzania projektami
zwinnymi framework’u scrum pracowników biorących udział w usłudze oraz implementacji zdobytej
przez nich wiedzy w działalności przedsiębiorstwa, w wyniku czego realizowane przez firmę projekty
zwinne będą zgodne z założeniami framework’u scrum co zwiększy ich efektywność co najmniej o
15%.

Cel edukacyjny
Celem szkolenia Scrum Master przygotowującego do egzaminu PSM I jest, po pierwsze, zwiększenie
kompetencji i efektywności Uczestników w obszarze realizacji projektów w oparciu o podejście
scrum, a po drugie, przygotowanie Uczestników do udziału w oficjalnym egzaminie PSM I poprzez
uzyskanie przez nich: 1. Wiedzy z zakresu podstaw na których opiera się metoda Scrum, możliwych
pułapek i problemów na jakie można napotkać podczas codziennej pracy ze Scrumem, zasad
funkcjonowania zespołu pracującego według metody scrumowej i ról przyjmowanych przez jego
członków. 2. Umiejętności: funkcjonowania w samoorganizujących się zespołach Scrum,
charakteryzowania elementów Scrum (artefakty, spotkania, role), przedstawiania wzorców
projektowych Scrum, planowania i szacowania złożoności w Scrumie. 3. Kompetencji społecznych z
zakresu pełnienia roli Scrum Mastera oraz świadomości, co można zrobić w organizacji, by
skuteczniej i bezpieczniej osiągać korzyści z realizowanych projektów metodami zwinnymi.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
Wprowadzenie w temat zajęć
Teoria Scrum
Problemy tradycyjnego podejścia projektowego
Geneza Scruma
Manifest Agile
Role, narzędzia, spotkania w Scrum
Role w Scrum: Scrum Master, Product Owner, Development Team
Spotkania w Scrum: Backlog Grooming, Sprint Planning, Sprint Review, Sprint Retrospective,
Daily Stand up
Narzędzia w Scrum: Product Backlog, Sprint Backlog, Burndown Chart, Scrum Board
Definiowanie wymagań
Praca z "User Storiesami"
Szacowanie wymagań
Praca ze „Story Pointami”
Tworzenie architektury w Scrum
Definition of Done w zespole
Planowanie w Scrum
Znaczenie Product Ownera i Zespołu w planowaniu Releasów

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Uczestnik po szkoleniu posiada:
wiedzę:
wie jakie praktyki, narzędzia, umiejętności i postawy wpływają na skuteczną pracę Scrum
Mastera
zna zasady i wartości Scruma, które pomagają podejmować decyzję Scrum Masterom
wie i rozumie w jaki sposób rola Servant-Leadera zwiększa skuteczność bycia Scrum
Masterem
posiada wiedzę o technikach i narzędziach dotyczących współpracy z resztą organizacji w
ramach wsparcia Scrum Teamu,
umiejętności:
umiejętność wykorzystania technik i narzędzi wspierających Zespół Developerski w
organizacji.
umiejętność wykorzystania wartości i zasad Scruma w podejmowaniu decyzji,
kompetencje społeczne
promuje w swojej organizacji wartości Scrum,
wykazuje gotowość do ciągłego uczenia się i rozwoju kompetencji
tworzy środowisko sprzyjające pracy Zespołu Deweloperskiego.

Grupa docelowa
Osoby posiadające doświadczenie w pracy lub zarządzaniu projektami lub zespołami projektowymi oraz
wszyscy, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę z zakresu metodyki AgilePM® (Agile Project Management)
ponad poziom podstawowy. Szkolenie szczególnie polecane dla pracowników organizacji, które
wdrożyły lub planują wdrożyć AgilePM® lub korzystają z metodyk zwinnych.

Informacje dodatkowe
Program pod egzamin PSMI, który zdaje się w języku angielskim.

Harmonogram
Data
realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

LP

Przedmiot / Temat zajęć

1

Wprowadzenie w temat zajęć, Teoria i
geneza Scrum, Manifest Agile Role,
narzędzia, spotkania w Scrum, Role w
Scrum, Spotkania w Scrum, Narzędzia w
Scrum, Definiowanie wymagań

2020-0125

09:00

17:00

8:00

2

Praca z "User Storiesami", Szacowanie
wymagań, Praca ze „Story Pointami”,
Tworzenie architektury w Scrum,
Definition of Done w zespole,
Planowanie w Scrum, Znaczenie
Product Ownera i Zespołu w planowaniu
Releasów

2020-0126

09:00

17:00

8:00

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Katarzyna Kaganiec

Obszar specjalizacji

- projektowanie i wdrażanie strategii/ ofert
produktowo - usługowych: od identyfikacji
potencjału rynku / potrzeb klienta do
uruchomienia sprzedaży (szacowanie potencjału
rynku, definiowanie i pozycjonowanie oferty,
polityki i narzędzia zarządzania ceną, marketing
produktowy, budowa kanałów sprzedaży) projektowanie i zarządzanie katalogiem
produktów/ usług i SLA - wprowadzanie
produktów/ usług na rynek - organizacja i
podnoszenie efektywności struktur
sprzedażowych, w tym zarządzanie lejkiem
sprzedaży - projektowanie i wdrażanie
efektywnych struktur i systemów zarządzania zarządzanie jakością i podnoszenie efektywności
procesów w oparciu o KPI ze szczególnym
uwzględnieniem koncepcji opartych o japońskie
filozofie zarządzania - optymalizacja procesów
wytwórczych oprogramowania - wdrażanie
metodyk i zarządzanie portfelami projektów
strategicznych

Doświadczenie zawodowe

Od ponad 15 lat związana z rynkiem IT. Staż
trenerski i doradczy: 15 lat. Współpracowała
między innymi z: Agenda ONZ (United Nation
Development Programme - programy rządowe
Holandii, Japonii, Polski) , Onet.pl SA, Matrix.pl ,
Invofide Matrix S.A., Sage. sp. z o.o. i Sage Group
PLC , PKP Informatyka sp. z o.o., ENEA, VTS Klima,
Krak-odlew, Ekotrade, Intercars, Gaz-system,
Energsys.

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

• Prowadzenie audytów oraz realizacja projektów
z zakresu wdrażania systemów zarządzania
organizacją opartych o koncepcje: Business
Proces Management (BPM), Kompleksowe
Zarządzanie Jakością (TQM), Europejski Model
Doskonałości (EFQM), wymogi norm serii ISO, ITIL.
Wdrażanie systemów informatycznych
wspierających efektywność procesów. •
Zarządzanie portfelami projektów: metodyki
zwinne i tradycyjne • Projektowanie i
repozycjonownie ofert produktowo-usługowych •
Prowadzenie szkoleń. Wybrane branże:
informatyka, logistyka, finanse, produkcja: meble
metalowe, wyposażenie wnętrz, żywność,
Automotive, usługi

Wykształcenie

Jest absolwentką Akademii Ekonomicznej w
Krakowie (Marketing i Zarządzanie).

Lokalizacja usługi
Adres:
Winogrady 9
61-633 Poznań, woj. wielkopolskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:
Hotel Vivaldi

Warunki logistyczne:

