PRINCE2® Foundation akredytowane szkolenie z egzaminem
na poziomie foundation
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

2019/07/16/8397/429940

Cena netto

2 350,00 zł

Cena brutto

2 890,50 zł

Cena netto za godzinę

97,92 zł

Cena brutto za
godzinę

120,44

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

24

Termin rozpoczęcia
usługi

2019-09-23

Termin zakończenia
usługi

2019-09-25

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-07-16

Termin zakończenia
rekrutacji

2019-09-13

Maksymalna liczba uczestników

16

Kategoria główna 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

Altkom Akademia S.A.

Osoba do kontaktu

Izabela Fiedorek

E-mail

szkolenia@altkom.pl

Telefon

801258566

Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest zdobycie przez Uczestnika wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia
projektów w oparciu o brytyjską metodykę PRINCE2®, powszechnie stosowaną w zarządzaniu
projektami. Uczestnik szkolenia zdobędzie wiedzę z zakresu podstawowych dobrych i sprawdzonych
metod zarządzania projektami, które w znacznej mierze ułatwią prowadzenie projektu. Na szkoleniu
Uczestnik zdobędzie wiedzę i umiejętność dostosowania i właściwego postępowania w projekcie
zarządzanym zgodnie z PRINCE2. Uczestnik szkolenia nabędzie wiedzę z zakresu zarządzania
ryzykiem, jakością i zmianami. Będzie znał metodykę i terminologię. Zapozna się z podstawowymi
zasadami prowadzenia projektu. Uzyska wiedzę na temat procesu zarządzania projektem. Po
szkoleniu Uczestnik będzie potrafił w kontrolowany sposób prowadzić projekt, co przysłuży się do
sprawniejszego przebiegu poszczególnych etapów projektu w firmie oraz zwiększy szansę na
osiągnięcie sukcesu i założonego celu. Uczestnik będzie posiadał umiejętność prowadzenia,
zarządzania, sterowania etapem w projekcie, będzie wiedział w jaki sposób podnieść jakość
realizowanych u siebie projektów. Będzie potrafił zamknąć projekt. Uczestnik zdobędzie
kompetencje, dzięki którym będzie gotów do samodzielnego poszukiwania rozwiązań podnoszących
jakość realizowanych przez siebie zadań oraz zwiększających ich efektywność. Uczestnik będzie
potrafił prawidłowo dokonywać oceny jakości dostarczanych przez siebie produktów i usług w
aspekcie merytorycznym. Na szkoleniu położony nacisk także na skalowalność metodyki. Kurs
kończy się egzaminem na poziomie Founudation.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
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Wstęp do szkolenia
Wprowadzenie do metodyki PRINCE2
Zasady PRINCE2
Temat: Uzasadnienie Biznesowe
Temat: Organizacja
Wprowadzenie do procesów
Proces: Przygotowanie Projektu
Proces: Zarządzanie Strategiczne Projektem
Temat: Jakość
Temat: Plany
Proces: Inicjowanie Projektu
Temat: Ryzyko
Temat: Zmiana
Proces: Sterowanie Etapem
Proces: Zarządzanie Dostarczaniem Produktów
Temat: Postępy
Proces: Zarządzanie Końcem Etapu
Proces: Zamykanie Projektu
Egzamin PRINCE2 Foundation

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Uczestnik po ukończeniu szkolenia: posiada wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia projektów w
oparciu o brytyjską metodykę PRINCE2®, powszechnie stosowaną w zarządzaniu projektami. Uczestnik
posiada wiedzę z zakresu podstawowych dobrych i sprawdzonych metod zarządzania projektami, które
w znacznej mierze ułatwią prowadzenie projektu. Nabywa wiedzę i umiejętność dostosowania i
właściwego postępowania w projekcie zarządzanym zgodnie z PRINCE2. Uczestnik szkolenia posiada
wiedzę z zakresu zarządzania ryzykiem, jakością i zmianami. Zna metodykę i terminologię. Zna
podstawe zasady prowadzenia projektu. Posiada wiedzę na temat procesu zarządzania projektem. Po
szkoleniu Uczestnik potraﬁ w kontrolowany sposób prowadzić projekt, co przysłuży się do
sprawniejszego przebiegu poszczególnych etapów projektu w ﬁrmie oraz zwiększy szansę na
osiągnięcie sukcesu i założonego celu. Uczestnik posiada umiejętność prowadzenia, zarządzania,
sterowania etapem w projekcie. Wie w jaki sposób podnieść jakość realizowanych u siebie projektów.
Potrafi zamknąć projekt.
Uczestnik nabywa kompetencje, dzięki którym jest gotów do samodzielnego poszukiwania rozwiązań
podnoszących jakość realizowanych przez siebie zadań oraz zwiększających ich efektywność.
Uczestnik potraﬁ prawidłowo dokonywać oceny jakości dostarczanych przez siebie produktów i usług w
aspekcie merytorycznym. Na szkoleniu położony nacisk także na skalowalność metodyki. Kurs kończy
się egzaminem na poziomie Founudation.

Grupa docelowa
Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za uruchomienie, realizację i nadzór nad
przebiegiem projektów, członków zarządu przedsiębiorstw i kierownictwa administracji publicznej,
sponsorów oraz kierowników projektów i podprojektów.

Opis warunków uczestnictwa
Niezbędnym warunkiem uczestnictwa w szkoleniach doﬁnansowanych z funduszy europejskich jest
założenie konta w Bazie Usług Rozwojowych, zapis na szkolenie za pośrednictwem Bazy oraz

spełnienie warunków przedstawionych przez danego Operatora, dysponenta funduszy publicznych, do
którego składają Państwo dokumenty o dofinansowanie do usługi rozwojowej
Ogólne
warunki
uczestnictwa
w
zajęciach
zostały
www.altkomakademia.pl/warunki-ogolne-uczestnictwa-w-zajeciach

zamieszczone

na

stronie:

Informacje dodatkowe
Oczekiwane przygotowanie słuchaczy
Nie jest wymagane specjalne przygotowanie słuchaczy, chociaż znajomość metod i narzędzi
projektowych może być przydatna.
Dodatkowe informacje o usłudze
Nasze zajęcia wzbogacamy o nowe środki przekazu wiedzy, takie jak fora dyskusyjne, wykłady wideo
quizy i testy wiedzy - dostępne na Portalu Słuchacza Akademiq.

Harmonogram
Data
realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

LP

Przedmiot / Temat zajęć

1

Wstęp do szkolenia, Wprowadzenie do
metodyki PRINCE2, Zasady PRINCE2,
Uzasadnienie Biznesowe, Organizacja,
Wprowadzenie do procesów,
Przygotowanie Projektu

2019-0923

09:00

17:00

8:00

2

Zarządzanie Strategiczne Projektem,
Jakość, Plany, Inicjowanie Projektu,
Ryzyko, Zmiana, Sterowanie Etapem

2019-0924

09:00

17:00

8:00

3

Zarządzanie Dostarczaniem Produktów,
Postępy, Zarządzanie Końcem Etapu,
Zamykanie Projektu, Egzamin PRINCE2
Foundation

2019-0925

09:00

17:00

8:00

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Joanna Dąbrowska

Obszar specjalizacji

specjalizuje się w zagadnieniach związanych z
zarządzaniem projektami

Doświadczenie zawodowe

Posiada duże doświadczenie w zarządzaniu
projektami oraz zespołami, Posiada wieloletnie
doświadczenie trenerskie. Od 2017 roku
prowadzi szkolenia dla klientów Altkom Akademii.

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Posiada wieloletnie doświadczenie trenerskie. Od
2017 roku prowadzi szkolenia dla klientów
Altkom Akademii z zakresu Zarządzania
Projektami oraz Zarządzania Zmianą.

Wykształcenie

wyższe, posiada certyfikaty z PRINCE 2, Change
Management

Lokalizacja usługi
Adres:
ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa, woj. mazowieckie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:

Warunki logistyczne:
Klimatyzacja,Laboratorium
komputerowe,Udogodnienia dla
niepełnosprawnościami,Wi-fi

osób

z

