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

PRINCE2® Practitioner
Usługa archiwalna
Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.

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

2019/12/10/10100/501924

Cena netto

1 750,00 zł

Cena brutto

2 152,50 zł

Cena netto za godzinę

125,00 zł

Cena brutto za
godzinę

153,75

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

14

Termin rozpoczęcia
usługi

2020-02-24

Termin zakończenia
usługi

2020-02-25

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-12-10

Termin zakończenia
rekrutacji

2020-02-24

Maksymalna liczba uczestników

12

Kategoria główna KU

Informatyka i telekomunikacja

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie
świadczenia usług współfinansowanych

Certyfikaty:
Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług
Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES)

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

Compendium - Centrum
Edukacyjne Spółka z o.o.

Osoba do
kontaktu

Michał Dobrzański

E-mail

michal.dobrzanski@compendium.pl

Telefon

12 29 84 777

Cel usługi
Cel edukacyjny
Szkolenie + egzamin w cenie Celem szkolenia PRINCE2® Practitioner jest przygotowanie
uczestników do egzaminu certyfikacyjnego weryfikującego czy kandydat ma wystarczające
umiejętności do zastosowania i dostosowania metody zarządzania projektami PRINCE2 w praktyce.
Kandydat, który może się pochwalić zdobytym certyfikatem poziomu Practitioner przy odpowiednim
ukierunkowaniu może rozpocząć wprowadzanie metodyki PRINCE2® do rzeczywistych projektów,
ale też trzeba pamiętać, że może jeszcze nie być wystarczająco doświadczony, aby poradzić sobie
odpowiednio w każdej sytuacji. Indywidualne doświadczenie każdego z uczestników, złożoność
projektu oraz wsparcie udzielane mu przy wdrażaniu metodyki PRINCE2® w jego środowisku pracy
są tymi czynnikami, które decydują o tym co Practitioner może osiągnąć.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi

Plan szkolenia:
Analiza zastosowania zasad PRINCE2 w kontekście:

Stosowanie wymagań PRINCE2 dla tematu Uzasadnienie Biznesowe
Stosowanie wymagań PRINCE2 dla tematu Organizacja
Stosowanie wymagań PRINCE2 dla tematu Jakość
Stosowanie wymagań PRINCE2 dla tematu Plany
Stosowanie wymagań PRINCE2 dla tematu Ryzyko
Stosowanie wymagań PRINCE2 dla tematu Zmiana
Stosowanie wymagań PRINCE2 dla tematu Postępy
Wykonywanie działań związanych z przygotowaniem projektu
Wykonywanie działań związanych z zarządzaniem strategicznym projektu
Wykonywanie działań związanych z inicjowaniem projektu
Wykonywanie działań związanych ze sterowaniem etapem
Wykonywanie działań związanych z zarządzaniem dostarczaniem produktów
Wykonywanie działań związanych z zarządzaniem końcem etapu
Wykonywanie działań związanych z zamykaniem projektu
Sesja egzaminacyjna

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Uczestnik po zakończeniu szkolenia powinien móc zastosować i w pełni rozumieć, jak skutecznie
zastosować metodykę PRINCE2® w projekcie realizowanym w środowisku własnej organizacji. W
szczególności powinien rozumieć jak:
Stosować zasady PRINCE2 w praktyce.
Stosować i dopasowywać odpowiednie aspekty tematów PRINCE2 w praktyce.
Stosować i dopasowywać odpowiednie aspekty procesów PRINCE2 w praktyce.

Grupa docelowa
Osoby zainteresowane PRINCE2.
Grupa docelowa
Kierownicy Projektów i początkujący Kierownicy Projektów.
Inni kluczowi pracownicy zaangażowani w przygotowanie, inicjowanie i realizację projektów, w tym:
członkowie komitetów sterujących, kierownicy zespołów, osoby nadzorujące projekt, członkowie
wsparcia projektu, właściciele ryzyka, interesariusze oraz pozostały personel współpracujący z
zespołem projektowym.

Opis warunków uczestnictwa
Udział w szkoleniu PRINCE2® Foundation lub posiadanie odpowiadającej mu wiedzy. W przypadku
przystępowania
do egzaminu certyﬁkacyjnego PRINCE2® Practitioner wymagane jest
wcześniejsze
posiadanie certyﬁkacji PRINCE2® Foundation 2009 lub 2017 lub dowolnej
uznawanej certyfikacji PMI/IPMA.

Harmonogram

LP

Przedmiot / Temat
zajęć

Data realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Brak danych

Osoby prowadzące usługę
Lokalizacja usługi
Adres:
Tatarska 5
30-103 Kraków, woj. małopolskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:

Warunki logistyczne:

Liczba
godzin

