Scrum Master Certified (S_36913) szkolenie akredytowane
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

2019/12/09/7629/501127

Cena netto

3 100,00 zł

Cena brutto

3 813,00 zł

Cena netto za godzinę

193,75 zł

Cena brutto za
godzinę

238,31

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

16

Termin rozpoczęcia
usługi

2020-02-13

Termin zakończenia
usługi

2020-02-14

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-12-09

Termin zakończenia
rekrutacji

2020-02-06

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:Efektywnego udziału w projekcie scrumowym w kluczowej roli Scrum Master
oraz udziału we wdrażaniu praktyk scrumowych w organizacji. Przygotujemy cię do egzaminu
potwierdzającego zdobyte kompetencje i otrzymasz uznawany na świecie certyfikat Scrum Master
Certified.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
Podejście zwinne do zarządzania projektami - czym jest agile, podejście adaptacyjne a tradycyjne,
Agile Manifesto, miejsce Scrum wśród metodyk Agile.
Pryncypia Scrum – zestaw podstawowych, nienaruszalnych reguł określających podejście do
realizacji projektów.
Aspekty Scrum – najważniejsze obszary, którymi trzeba się zajmować w trakcie całego projektu.
Role Scrum - role podstawowe (core roles): Product Owner (Właściciel Produktu), Scrum Master,
Scrum Team, pozostałe role (non-core roles).
Fazy projektu Scrumowego: inicjowanie projektu - uzasadnienie biznesowe, powoływanie zespołu
projektowego, określanie zakresu – tworzenie Product Backlog, priorytetyzacja wymagań;
planowanie i szacowanie – planowanie wydań, rola tempa wytwarzania (velocity) w planowaniu,
dobór długości sprintu, zasady monitorowania przebiegu projektu (realizacji Product Backlogu),

praktyki i narzędzia w planowaniu i monitorowaniu; implementacja - osiąganie optymalnego rytmu
pracy, planowanie sprintu, codzienny scrum, praktyki techniczne, monitorowanie przebiegu
sprintu, zastosowanie narzędzi w realizacji sprintu; przegląd i retrospekcja - podsumowanie
sprintu, odbiory i retrospektywa, zastosowanie narzędzi w zamknięciu sprintu; wydanie –
przekazywanie przyrostowych produktów do wdrożenia.
Zagadnienia zaawansowane - skalowanie, Scrum w dużych zespołach, rozproszenie zespołu,
transformacja istniejących ról projektowych do Scrum, wdrażanie Scrum w organizacji, typowe
problemy i ich przezwyciężanie, Scrum w programach i portfelach projektów.

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
W trakcie szkolenia osiągniesz efekty uczenia się, czyli nauczysz się:Efektywnego udziału w projekcie
scrumowym w kluczowej roli Scrum Master oraz udziału we wdrażaniu praktyk scrumowych w
organizacji.
Przygotujemy cię do egzaminu potwierdzającego zdobyte kompetencje i otrzymasz uznawany na
świecie certyfikat Scrum Master Certified.

Grupa docelowa
Kierownicy projektów, liderzy zespołów, menedżerowie oraz członkowie zespołów projektowych
pełniący, lub przygotowujący się do pełnienia roli Scrum Master.

Opis warunków uczestnictwa
Brak formalnych wymagań.

Materiały dydaktyczne
W ramach szkolenia każdy uczestnik
SCRUMstudy

otrzymuje

materiały dydaktyczne

akredytowane

przez

Informacje dodatkowe
Szczegółowe
informacje
dotyczące
szkolenia
dostępne
są
pod
http://szkolenia.assecods.pl/Szkolenie/Zarządzanie-projektami-i-programami/Agile,-Scrum/Scrum_SMC-Scrum-Master-Certified

adresem:

Harmonogram

LP

Przedmiot / Temat zajęć

1

Zajęcia szkoleniowe (uwzględniające
przerwy kawowe i lunch)

Data
realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

2020-02-13

09:00

17:00

8:00

LP

Przedmiot / Temat zajęć

2

Zajęcia szkoleniowe (uwzględniające
przerwy kawowe i lunch)

Data
realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

2020-02-14

09:00

17:00

8:00

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

Warunki logistyczne:
Klimatyzacja

