AgilePM® Foundation. Akredytowane
szkolenie przygotowujące do
międzynarodowego egzaminu
AgilePM® Foundation. (K-ce X) ***
DOSKAM
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

2019/03/29/15157/351910

Cena netto

1 600,00 zł

Cena brutto

1 600,00 zł

Cena netto za godzinę

106,67 zł

Cena brutto za
godzinę

106,67

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

15

Termin rozpoczęcia
usługi

2019-09-30

Termin zakończenia
usługi

2019-10-01

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-05-01

Termin zakończenia
rekrutacji

2019-09-29

Maksymalna liczba uczestników

16

Kategoria główna KU

Rozwój osobisty

Kategorie dodatkowe KU

Zarządzanie i organizacja

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie
świadczenia usług współfinansowanych

Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS
SUS 2.0

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

DOSKAM spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością

Osoba do kontaktu

Ewa Kostoń

E-mail

e.koston@doskam.pl

Telefon

+48 731 119 171

Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest nabycie kompetencji skutecznego współdziałania w projekcie zwinnym oraz
przygotowanie uczestników do przystąpienia do akredytowanego egzaminu AgilePM® Foundation w
oparciu o metodykę Agile Project Management w wersji 2.0, opracowaną we współpracy APMG
International oraz DSDM® Consortium. W obszarze wiedzy uczestnik: • nabywa wiedzę z zakresu
metodyki AgilePM® w tym filozofii, zasad, procesów, • zna produkty, role i obowiązki członków
zespołu projektowego, • zna korzyści i wyzwania dotyczące stosowania metodyki AgilePM®. W
obszarze umiejętności uczestnik: • potrafił zastosować pozyskaną na szkoleniu wiedzę podczas
realizacji projektów zwinnych w swoim środowisku zawodowym, • rozwija umiejętność właściwej
komunikacji wewnątrz projektowej wg metodyki AgilePM®, • potrafi współdziałać, planować,
komunikować się, podejmować decyzje w projekcie, • potrafi dokonać analizy własnych działań i
wskazać ewentualne obszary wymagające korekty. W obszarze kompetencji społecznych uczestnik:
• prezentuje postawę zorientowaną na porozumienie i świadomą współpracę, • ma świadomość
poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz potrzeby ciągłego rozwoju, • jest nastawiony na
poszukiwanie rozwiązań, • jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w inicjatywach
zespołowych.

Szczegółowe informacje o usłudze

Ramowy program usługi
Program szkolenia jest akredytowany przez APMG International, brytyjską organizację akredytacyjną i
służy rozwinięciu kompetencji współpracy w zwinnym zespole projektowym oraz przygotowuje do
przystąpienia do międzynarodowego egzaminu certyﬁkacyjnego. Szkolenie jest adresowane do osób
posiadających podstawowe doświadczenie w pracy w zespole projektowym i wykonujących swoje
zadania od co najmniej 2 miesięcy. Nie ma dodatkowych warunków niezbędnych do spełnienia by udział
w usłudze pozwolił na osiągniecie głównego celu.
Dzień 1
Manifest Agile
DSDM jako podejście zwinne – elementy składowe
Filozofia, Zmienne projektu, Pryncypia DSDM
Czynniki wpływające na sukces
Proces DSDM
Model zespołu projektowego
Role i Obowiązki w zespole projektowym
Produkty DSDM
Dzień 2
Planowanie, Testowanie i Kontrola w ciągu cyklu życia projektu
Praktyka - Priorytetyzacja MoSCoW
Praktyka - Stosowanie Timeboxów
Pozostałe praktyki - Warsztaty Facylitowany, Modelowanie i Rozwój Iteracyjny
Wskazówki dla osób przystępujących do egzaminu AgilePM® Foundation

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Po ukończeniu szkolenia uczestnik staje się kompetenym członkiem zespołu projektowego
zarządzanego w sposób zwinny wg metodyki AgilePM®. Posiada wiedzę z zakresu metodyki AgilePM®
dotyczącą podejścia zwinnego, zna ﬁlozoﬁę, pryncypia, procesy oraz role i obowiązki członków zespołu
jak również nabywa umiejętności:
potrafi dostosować proces DSDM do środowiska projektu,
stosuje pryncypia DSDM,
posługuje się priorytetyzacją MoSCoW,
stosuje świadomie timeboxy,
stosuje pomiary oparte na rezultatach.
W efekcie zdanego egzaminu na poziomie AgilePM® Foundation uczestnik może wziąć udział w
akredytowanym szkoleniu na poziomie AgilePM® Practitioner z egzaminem.

Grupa docelowa
Szkolenie jest skierowane do:
kierowników projektów,
liderów zespołów,
twórców rozwiązań i teserów,
pracowników działów biznesowych,
osób zarządzających projektami,

wszystkich zainteresowanych uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu AgilePM® Foundation a
następnie certyfikatu AgilePM® Practitioner.

Opis warunków uczestnictwa
Opis warunków uczestnictwa:
Wypełnienie i odesłanie formularza Umowy-Zgłoszenia Doskam.
Udzielenie przez uczestników indywidualnej zgody na przetwarzanie danych osobowych

Materiały dydaktyczne
Akredytowane materiały szkoleniowe AgilePM® Foundation w formie papierowej.
Case-study, zadania indywidualne i zespołowe.

Informacje dodatkowe
1. Przed złożeniem wniosku o doﬁnansowanie tej usługi rozwojowej prosimy o kontakt z biurem
Doskam na adres info@doskam.pl lub tel. 32 231 01 13 w celu potwierdzenia dostępności miejsca.
2. Wyjaśnienie dotyczące podstawy zwolnienia ﬁrmy Doskam Sp. z o. o z podatku VAT
przy realizacji szkoleń doﬁnansowanych ze środków publicznych. Firma Doskam Sp. z o.o.
jest niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego zarejestrowaną w Wydziale Edukacji Urzędu
Miejskiego w Gliwicach pod numerem 2/2009. W związku z tym jest zwolniona z podatku VAT od
prowadzonych przez Firmę szkoleń na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit a ustawy o VAT z dnia
11.03.2004 r. Ten fakt został potwierdzony interpretacją indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w
Katowicach z dnia 29.09.2012 r.
3. Firma Doskam sp. z o.o. jest akredytowaną przez APMG International organizacją szkoleniową
(Accredited Training Organization).

Harmonogram
Data
realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

2019-0930

08:30

10:30

2:00

Filozofia, Zmienne projektu, Pryncypia
DSDM. Czynniki wpływające na sukces

2019-0930

10:30

12:30

2:00

Proces DSDM. Model zespołu
projektowego.

2019-0930

12:30

14:30

2:00

LP

Przedmiot / Temat zajęć

1

Manifest Agile. DSDM jako podejście
zwinne – elementy składowe. DSDM
jako podejście zwinne – elementy
składowe.

2

3

LP

Przedmiot / Temat zajęć

Data
realizacji
zajęć

4

Model zespołu projektowego. Role i
Obowiązki w zespole projektowym

2019-0930

14:30

16:30

2:00

5

Produkty DSDM. Planowanie,
Testowanie i Kontrola w ciągu cyklu
życia projektu

2019-1001

08:30

10:30

2:00

6

Praktyka - Priorytetyzacja MoSCoW.
Praktyka - Stosowanie Timeboxów

2019-1001

10:30

12:30

2:00

7

Pozostałe praktyki - Warsztaty
Facylitowany, Modelowanie i Rozwój
Iteracyjny

2019-1001

12:30

14:30

2:00

8

Wskazówki dla osób przystępujących do
egzaminu.

2019-1001

14:30

15:30

1:00

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Jaroslaw Milewski

Obszar specjalizacji

Zarządzanie projektami w ujęciu klasycznym
(PMI, PRINCE2®) oraz zwinnym (AgilePM®).
Zarządzanie programami (MSP®) Zarządzanie
portfelami (MoP®) Zarządzanie zmianą
organizacyjną (Change Management)

Doświadczenie zawodowe

Od 2011 Asesor w APMG International, UK.
Audytował większość polskich akredytowanych
organizacji szkoleniowych (ATO) i ich trenerów, a
także szereg firm, materiałów szkoleniowych i
trenerów z Wlk. Brytanii, Szwajcarii, Norwegii,
Francji, Turcji i Rosji. 2003-2017 Wykładowca w
Uniwersytecie SWPS Warszawie. Wieloletni
zastępca dyrektora Instytutu Społecznej
Psychologii Informatyki i Komunikacji (SPIK),
Prorektor ds. Dydaktycznych kadencji
2005/2006. 1998-2003 Dyrektor i członek
zarządów w kilku firmach branży informatycznej i
telekomunikacyjnej (ATM, eKatalyst, NetPower)
1992-1998 Online Coordinator eksperymentu
ZEUS w Deutsches Elektronen-Synchrotron
DESY, Hamburg. Do 1992 adiunkt w Instytucie
Informatyki UW.

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Ponad 10 lat doświadczenia w prowadzeniu
akredytowanych szkoleń z zarządzania
projektami, programami i zmianą, ponad 1000
przeszkolonych osób – głównie w Polsce, ale
również w Skandynawii, Austrii i Luksemburgu.
Ponadto, w sumie 20 lat doświadczenia w
prowadzeniu zajęć akademickich, głównie w
obszarze informatyki oraz styku psychologii i
informatyki. Współautor materiałów
szkoleniowych z metodyki PMI, autor materiałów
szkoleniowych z PRINCE2® i MSP®.

Wykształcenie

Doktor informatyki, Instytut Informatyki
Uniwersytetu Warszawskiego, 1990.
Międzynarodowy Dyplom Zarządzania, z
wyróżnieniem (Diplôme International de
Management / MBA), Institut Français de Gestion,
Warszawa, 2000.

Lokalizacja usługi
Adres:
Szybowcowa 1A
40-502 Katowice, woj. śląskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:
Silesian Hotel

Warunki logistyczne:

