Akredytowany warsztat PRINCE2®
Practitioner
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

2019/10/16/8397/473241

Cena netto

2 300,00 zł

Cena brutto

2 829,00 zł

Cena netto za godzinę

143,75 zł

Cena brutto za
godzinę

176,81

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

16

Termin rozpoczęcia
usługi

2019-11-28

Termin zakończenia
usługi

2019-11-29

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-10-16

Termin zakończenia
rekrutacji

2019-11-20

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

GRUPA ALTKOM SPÓŁKA AKCYJNA

Osoba do kontaktu

Izabela Fiedorek

E-mail

szkolenia@altkom.pl

Telefon

801258566

Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest odświeżenie i ugruntowanie wiedzy z zakresu metodyki PRINCE2®, poprzez
ćwiczenia praktyczne. Na szkoleniu Uczestnik pozna sposoby pracy ze studium przypadku, dowie się
jak przygotować właściwe uzasadnienie biznesowe, pozna i zrozumie zasady stosowania techniki
Planowania,dowie się które elementy, etapy projektu może zlecić innym podmiotom, nauczy się
właściwie określić ryzyka projektu,nauczy się prawidłowo dokonywać oceny jakości dostarczanych
przez siebie produktów i usług w aspekcie merytorycznym. Po szkoleniu Uczestnik będzie umiał 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 zdobędzie kompetencje, dzięki którym będzie gotów do samodzielnego
poszukiwania rozwiązań podnoszących jakość realizowanych przez siebie zadań oraz
zwiększających ich efektywność.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wstęp do szkolenia
Ćwiczenie wstępne – produkty zarządcze na modelu procesów
Specyfika egzaminu Practitioner
Omówienie sposobów pracy ze studium przypadku
Kontrolowany start – przegląd procesów i tematów PRINCE2®
Obszar wiedzy: Uzasadnienie Biznesowe
ćwiczenie oparte na studium przypadku „Outsourcing”
dyskusja nad wynikami ćwiczeń.
7. Obszar wiedzy: Organizacja
ćwiczenie oparte na studium przypadku „Outsourcing”
dyskusja nad wynikami ćwiczeń

8. Obszar wiedzy: Plany i planowanie oparte na produktach
zasady stosowania techniki Planowania
ćwiczenie - studium przypadku „Outsourcing”
dyskusja nad wynikami ćwiczenia
9. Obszary wiedzy: Zmiana i Postępy
ćwiczenia oparte na studium przypadku „Outsourcing”
dyskusja nad wynikami ćwiczeń.
10. Strategia zdawania egzaminu PRINCE2® Practitioner
11. Rozdanie przykładowego egzaminu – zadanie na wieczór
12. Dokończenie przykładowego egzaminu PRINCE2® Practitioner
13. Omówienie w szczegółach egzaminu testowego
uzasadnienia odpowiedzi
wyjaśnienie wątpliwości.
14. Obszar wiedzy: Jakość i Przeglądy jakości
ćwiczenie oparte na studium przypadku „Outsourcing”
dyskusja nad wynikami ćwiczenia
15. Kontrolowany postęp
przegląd odpowiednich procesów i tematów PRINCE2®
ćwiczenie oparte na studium przypadku „Outsourcing”
dyskusja nad wynikami ćwiczenia
16. Obszar wiedzy: Ryzyko
ćwiczenie oparte na studium przypadku „Outsourcing”
dyskusja nad wynikami ćwiczenia
17. Przykładowy egzamin PRINCE2® Practitioner
18. Omówienie wyników
19. Przygotowanie administracyjne egzaminu
20. Egzamin PRINCE2® Practitioner

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Na szkoleniu Uczestnik odświeżył i ugruntował wiedzę z zakresu metodyki PRINCE2®, poprzez
ćwiczenia praktyczne.
Po szkoleniu Uczestnik:
zna sposoby pracy ze studium przypadku,
wie jak przygotować właściwe uzasadnienie biznesowe,
zna i rozumie zasady stosowania techniki planowania,
wie, które elementy, etapy projektu może zlecić innym podmiotom,
zna i rozumie jak przeprowadzić przegląd jakości
potrafi kontrolować postępy projektu
potrafi właściwie określić ryzyka projektu,
potraﬁ prawidłowo dokonywać oceny jakości dostarczanych przez siebie produktów i usług w
aspekcie merytorycznym,
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 kompetencje, dzięki którym jest gotów do samodzielnego poszukiwania rozwiązań
podnoszących jakość realizowanych przez siebie zadań oraz zwiększających ich efektywność.
Uczestnik został przygotowany do egzaminu na poziomie Practitioner.

Grupa docelowa
Szkolenie dla doświadczonych kierowników projektów, przystępujących do egzaminu PRINCE2®;
Practitioner lub PRINCE2® Re-Registration Practitioner.

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
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, Ćwiczenie wstępne, Specyfika
egzaminu, Omówienie sposobów pracy
ze studium przypadku, Kontrolowany
start – przegląd procesów i tematów,
Uzasadnienie Biznesowe, Organizacja,
Plany i planowanie oparte na
produktach, Zmiana i Postępy, Strategia
zdawania, Rozd

2019-1128

09:00

17:00

8:00

2

Dokończenie przykładowego egzaminu
PRINCE2® Practitioner Omówienie w
szczegółach egzaminu testowego,
Jakość i Przeglądy jakości Kontrolowany
postęp, Ryzyko, Przykładowy egzamin
PRINCE2® Practitioner, Omówienie
wyników, Przygotowanie
administracyjne egzaminu, Egzamin
PRINCE2® Practitioner

2019-1129

09:00

17:00

8:00

Osoby prowadzące usługę
Lokalizacja usługi

Adres:
Mogilska 65
31-545 Kraków, woj. małopolskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:

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

osób

z

