Agile PM® Practitioner (S_36890) szkolenie akredytowane z egzaminem
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana?

Tak

Sposób dofinansowania

wsparcie dla osób indywidualnych
wsparcie dla przedsiębiorców i ich
pracowników

Rodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Podrodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Dostępność usługi

Otwarta

Numer usługi

2019/12/09/7629/500855

Cena netto

2 450,00 zł

Cena brutto

3 013,50 zł

Cena netto za godzinę

153,13 zł

Cena brutto za
godzinę

188,34

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

16

Termin rozpoczęcia
usługi

2020-06-25

Termin zakończenia
usługi

2020-06-26

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-12-09

Termin zakończenia
rekrutacji

2020-06-18

Maksymalna liczba uczestników

12

Kategoria główna 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

ASSECO DATA SYSTEMS SPÓŁKA
AKCYJNA

Osoba do kontaktu

Alicja Kozłowska

E-mail

rurszkolenia@assecods.pl

Telefon

585222824

Cel usługi
Cel edukacyjny
Czego się nauczysz: * Poznasz metodykę AgilePM®, której wytyczne z powodzeniem zastosujesz
we własnych projektach. * Poznasz powiązania między tradycyjnym i zwinnym sposobem zarządzania
projektem. Umożliwi Ci to wykorzystanie AgilePM® również w tych miejscach, w których organizacja
stosuje swoje własne metodyki oparte na bardziej tradycyjnych podejściach. * Nauczysz się właściwej
interpretacji wskazań metodyki AgilePM®. Bez problemów zastosujesz ją w przykładowym projekcie,
co jest niezbędne do egzaminu na poziomie Practitioner.Wiedza: uczestnik szkolenia będzie znał
zaawansowane elementy metodyki AgilePM® na poziomie Practitioner, a w szczególności
pogłębienie wiedzy na poziomie Foundation w zakresie pryncypiów, ról, produktów, faz projektu oraz
praktyk DSDM. Umiejętności: szkolenie na poziomie Practitioner obejmuje umiejętność praktycznego
zastosowania metody AgilePM® w konkretnej sytuacji Kompetencje społeczne: szkolenie AgilePM®
Practitioner skupia się na praktycznym zastosowaniu oraz punkcie widzenia kierownika projektu w
zwinnym podejściu. Ukończenie szkolenia pozwala osobie, która ukończyła szkolenie, na
samodzielne analizę i radzenie sobie z nowymi problemami i zagadnieniami, które mogą występować
w projekcie zwinnym.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
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
W trakcie szkolenia osiągniesz efekty uczenia się, czyli nauczysz się:
* Poznasz metodykę AgilePM®, której wytyczne z powodzeniem zastosujesz we własnych projektach.
* Poznasz powiązania między tradycyjnym i zwinnym sposobem zarządzania projektem. Umożliwi Ci to
wykorzystanie AgilePM® również w tych miejscach, w których organizacja stosuje swoje własne
metodyki oparte na bardziej tradycyjnych podejściach.
* Nauczysz się właściwej interpretacji wskazań metodyki AgilePM®. Bez problemów zastosujesz ją w
przykładowym projekcie, co jest niezbędne do egzaminu na poziomie Practitioner.Wiedza: uczestnik
szkolenia będzie znał zaawansowane elementy metodyki AgilePM® na poziomie Practitioner, a w
szczególności pogłębienie wiedzy na poziomie Foundation w zakresie pryncypiów, ról, produktów, faz
projektu oraz praktyk DSDM.
Umiejętności: szkolenie na poziomie Practitioner obejmuje umiejętność praktycznego zastosowania
metody AgilePM® w konkretnej sytuacji
Kompetencje społeczne: szkolenie AgilePM® Practitioner skupia się na praktycznym zastosowaniu oraz
punkcie widzenia kierownika projektu w zwinnym podejściu. Ukończenie szkolenia pozwala osobie,
która ukończyła szkolenie, na samodzielne analizę i radzenie sobie z nowymi problemami i
zagadnieniami, które mogą występować w projekcie zwinnym.

Grupa docelowa
Osoby posiadające doświadczenie w 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® w swojej organizacji.

Opis warunków uczestnictwa
Kilkumiesięczne doświadczenie w pracy w zespole projektowym
Znajomość podstawowych zagadnień dotyczących tematyki zarządzania projektami
Posiadanie podręcznika "AgilePM™ - Agile Project Management Handbook”. Koszt podręcznika
180 zł netto + koszt wysyłki. Cena szkolenia nie zawiera kosztu podręcznika

Materiały dydaktyczne
W ramach szkolenia każdy uczestnik otrzymuje materiały dydaktyczne akredytowane przez APMG

Informacje dodatkowe
Szczegółowe
informacje
dotyczące
szkolenia
dostępne
są
pod
http://szkolenia.assecods.pl/Szkolenie/Zarządzanie-projektami-i-programami/Agile,-Scrum/AgilePM_PRACT-Agile-PM®-Practitioner

adresem:

Harmonogram
Data
realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

LP

Przedmiot / Temat zajęć

1

Zajęcia szkoleniowe (uwzględniające
przerwy kawowe i lunch)

2020-06-25

09:00

17:00

8:00

2

Zajęcia szkoleniowe (uwzględniające
przerwy kawowe i lunch)

2020-06-26

09:00

17:00

8:00

Osoby prowadzące usługę
Lokalizacja usługi
Adres:
Warszawa, woj. mazowieckie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:

Warunki logistyczne:
Klimatyzacja

