Karta usługi została zablokowana. Podmiot nie dopełnił wymagań związanych z publikacją karty
usługi w Bazie Usług Rozwojowych. Zapis na usługę nie jest możliwy.

Akredytowane szkolenie AgilePM®
Foundation [Gdańsk] - szkolenie
realizowane w ramach projektu pn.
"Kursy i szkolenia dla rozwoju branży
kreatywnej w województwie
pomorskim”
Usługa archiwalna
Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana?

Nie

Rodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Podrodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Dostępność usługi

Otwarta

Numer usługi

2019/08/20/6982/444603

Cena netto

550,00 zł

Cena brutto

550,00 zł

Cena netto za godzinę

26,19 zł

Cena brutto za
godzinę

26,19

Usługa z możliwością dofinansowania

Nie

Liczba godzin usługi

21

Termin rozpoczęcia
usługi

2019-09-28

Termin zakończenia
usługi

2019-10-05

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-08-20

Termin zakończenia
rekrutacji

2019-09-20

Maksymalna liczba uczestników

12

Kategoria główna KU

Rozwój osobisty

Kategorie dodatkowe KU

Zarządzanie i organizacja

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

agnieszka@hconsulting.pl

Telefon

572446834

Cel usługi
Cel biznesowy
Celem biznesowym usługi jest zwiększenie, w ciągu miesiąca od zakończenia usługi,
konkurencyjności przedsiębiorstwa dzięki podniesieniu kompetencji z zarządzania projektami
zwinnymi według metodyki AgilePM 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 metodyki AgilePM co skróci czas ich realizacji co najmniej
o 5%.

Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest zwiększenie kompetencji i efektywności Uczestników w obszarze realizacji
projektów w oparciu o metodykę AgilePM®. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez zdobycie: 1. Wiedzy:
z zakresu podstaw teoretycznych, na których opiera się metodyka zarządzania projektami zwinnymi
AgilePM®. 2. Umiejętności: skutecznego planowania działań i kosztów w projektach. 3. Kompetencji
społecznych: z zakresu efektywnego zarządzania zespołem projektowym w organizacjach
działających w oparciu o metodykę zarządzania projektami AgilePM®.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
Powtórzenie podstawowych zagadnień - dotyczących konstrukcji metodyki AgilePM™, w tym
omówienie filozofii i pryncypiów, zapoznanie się ze specyfiką egzaminu na poziomie Practitioner
oraz ze scenariuszem ćwiczenia wykorzystywanego w czasie szkolenia
Cykl życia projektu Agile i produkty - środowisko zarządcze projektu AgilePM™. Przegląd typowych
faz projektu AgilePM™ oraz produktów z nimi związanych. Planowanie w AgilePM™. Jakość i jej
planowanie w projekcie. Różne plany w AgilePM™. Koncepcja okienek czasowych (timebox) i
iteracji
Ludzie i role w projekcie Agile - struktura ról i ich zakresy odpowiedzialności. Role poziomu
projektu, zespołu realizacyjnego i wspierające. Style i cechy zarządzania projektem Agile.
Eskalacje w projektach Agile
Techniki metodyki AgilePM™ – Warsztaty Facylitowane, Modelowanie, Rozwój Iteracyjny, Priorytety
MoSCoW i Okienka Czasowe
Sterowanie projektem Agile - cechy sterowania (kontrolowania) projektem zarządzanym metodą
Agile. Zarządzanie ryzykiem w projekcie. Wykaz wymagań z priorytetami i rola Analityka
Biznesowego w projekcie Agile. Różne techniki szacowania wykorzystywane w AgilePM™.
Zalecane podejście do monitorowania projektu. Powtórzenie pryncypiów Agile

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Osoba, która ukończyła niniejsze szkolenie zdobędzie:
Wiedzę: z zakresu podstaw teoretycznych, na których opiera się metodyka zarządzania
projektami- AgilePM. Uczestnik będzie potrafił definiować środowisko projektowe.
Umiejętności:
-skutecznego planowania działań i kosztów w projektach zgodnie z metodyką AgilePM,
-rozróżniania klasycznych i zwinnych metod zarządzania projektami,
-zarządzania cyklem życia projektu wg metodyki AgilePM.
Kompetencje społeczne: z zakresu efektywnego zarządzania zespołem projektowym w
organizacjach działających w oparciu o metodykę zarządzania projektami AgilePM. Uczestnik
zdobędzie kompetencje, które pozwolą na przydzielanie ról w zespołach projektowych.

Grupa docelowa

Uczestnikiem/czką projektu może być osoba, która:
Mieszka na terenie województwa pomorskiego.
W dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończył/a co najmniej 18 lat.
Przedstawi w Formularzu zgłoszeniowym dane osobowe w tym m.in.: płeć, status na rynku
pracy, wiek, wykształcenie, i inne potrzebne do monitorowania wskaźników kluczowych
oraz przeprowadzenia ewaluacji, przy czym uczestnik/-czka może odmówić podania
danych wrażliwych (tj. osoby z niepełnosprawnościami; migranci, osoby obcego pochodzenia i
mniejszości; osoby z innych grup w niekorzystnej sytuacji społecznej).
Pierwszeństwo podczas rekrutacji mają:osoby powyżej 50 lat, osoby o niskich kwalifikacjach
(wykształcenie maksymalnie średnie).

Informacje dodatkowe
Szkolenie odbywa sie w ramach projektu „Kursy i szkolenia dla rozwoju branży kreatywnej w
województwie pomorskim”. Projekt jest współﬁnansowany z budżetu państwa oraz ze środków Unii
Europejskiej (Europejskiego Funduszu Społecznego) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.
Aby wziąc udział w szkoleniu nalezy wypełnić formularz zgłsozeniowy, dstępny na stronie projektu
www.kreatywne.pomorskie.pl lub pod adresem szkolenia@kreatywne.pomorskie.pl

Harmonogram
Data
realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

2019-0928

09:00

16:00

7:00

Koncepcja okienek czasowych
(timebox) i iteracji, Ludzie i role w
projekcie, Techniki metodyki AgilePM™,
Sterowanie projektem Agile, Techniki
szacowania w AgilePM™, Monitorowanie
projektu, Powtórzenie pryncypiów Agile.

2019-0929

09:00

16:00

7:00

Powtórzenie Materiału i Egzamin

2019-1005

09:00

16:00

7:00

LP

Przedmiot / Temat zajęć

1

Powtórzenie podstawowych zagadnień
metodyki AgilePM™, Cykl życia projektu
Agile i produkty, Przegląd typowych faz
projektu AgilePM™ oraz produktów,
Planowanie w AgilePM™, Jakość i jej
planowanie w projekcie.

2

3

Osoby prowadzące usługę

Lokalizacja usługi
Adres:
Powstańców Warszawskich 45
80-165 Gdańsk, woj. pomorskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:

Warunki logistyczne:

