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

CompTIA Project+ Prep Course
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

2019/12/10/10100/502042

Cena netto

5 100,00 zł

Cena brutto

6 273,00 zł

Cena netto za godzinę

145,71 zł

Cena brutto za
godzinę

179,23

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

35

Termin rozpoczęcia
usługi

2020-01-27

Termin zakończenia
usługi

2020-01-31

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-12-10

Termin zakończenia
rekrutacji

2020-01-27

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
Certyfikat CompTIA Project+ jest rozpoznawanym na całym świecie dokumentem potwierdzającą
wiedzę na temat cyklu życia, ról oraz umiejętności potrzebnych do efektywnego wprowadzania,
planowania, wykonywania, monitorowania i kończenia prac nad projektem. Ten międzynarodowy
niezależny certyfikat wymaga zdania egzaminu CompTIA Project+ PK0-004.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi

Plan szkolenia:
Project Basics
Project Constraints
Communication and Change Management
Project Tools and Documentation

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Na tym kursie skupiającym się w szczególności na przygotowaniu do egzaminu CompTIA Project+
certification zdobędą Państwo wiedzę oraz umiejętności niezbędne do skutecznego zarządzania
projektami informatycznymi oraz biznesowymi.
Wiedza oraz umiejętności wymagane do zdania egzaminu zostały wybrana na podstawie analizy i
szczegółowych badań na temat aspektów wiedzy potrzebnej w branży. Na podstawie zebranych
wyników stworzyliśmy program kładący szczególny nacisk na umiejętności niezbędne do efektywnej
pracy w wybranym środowisku.
Każdy uczestnik autoryzowanego szkolenia CompTIA Project+ Prep Course realizowanego
w Compendium CE, otrzymuje darmowy voucher egzaminacyjny PK0-004 CompTIA Project+
Certification Exam.

Grupa docelowa
Osoby zainteresowane zdobyciem wiedzy i umiejętności do lepszego zarządzania projektami.

Opis warunków uczestnictwa
Uczestnik powyższych zajęć powinien mieć przynajmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu,
zarządzaniu oraz tworzeniu projektów małych oraz średniej wielkości.

Harmonogram
LP

Przedmiot / Temat
zajęć

Data realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Brak danych

Osoby prowadzące usługę
Lokalizacja usługi
Adres:
Bielska 17
02-394 Warszawa, woj. mazowieckie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:

Warunki logistyczne:
Klimatyzacja,Laboratorium
komputerowe,Wi-fi

Liczba
godzin

