CERTYFIKOWANE SZKOLENIA PRINCE2
Opis: Metodyka PRINCE2– czyli projekty w sterowalnym środowisku), jako
brytyjski standard zarządzania projektami, jest jednym z klasycznych i najbardziej
popularnych narzędzi do wprowadzania zmian w organizacji. Narzędzie to daje
pełną kontrolę biznesową inwestycji, od pomysłu, do jej pomyślnego zrealizowania,
a także uzyskiwania korzyści. Wspomaga każdą z ról w zespole zarządzania
projektem w podejmowaniu decyzji, mających wpływ na skuteczną realizację
przedsięwzięcia.

Kluczowe kompetencje:

▪ Zarządzanie
projektem
▪ Organizacja czasu
▪ Zarządzanie
zespołem

* Szkolenie certyfikowane!

Zakres szkolenia:
▪ Pryncypia projektu
▪ Procesy i przygotowanie
projektu
▪ Organizacja projektu
▪ Uzasadnienie biznesowe
▪ Zarządzanie strategiczne
projektem
▪ Zarządzanie ryzykiem,
jakością, zmianą
▪ Zamykanie projektu

Prowadzący: Inprogress
Liczba godzin: 32h

Wymagania:
▪ Brak wymagań
wstępnych

CERTYFIKOWANE SZKOLENIA PRINCE2
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Moduł 1. Wprowadzenie do metodyki PRINCE2
Moduł. 2. Organizacja – zapoznanie ze strukturą zarządzania projektem
Moduł 3. Proces przygotowania projektu
Moduł 4. Uzasadnienie biznesowe
Moduł 5. Proces inicjowania projektu
Moduł 6. Plany
Moduł 7. Jakość
Moduł 8. Ryzyko
Moduł 9. Proces zarządzanie końcem etapu
Moduł 10. Postępy
Moduł 11. Sterowanie etapem
Moduł 12. Zmiana
Moduł 13. Zarzadzanie dostarczaniem produktów
Moduł 14. Zamykanie projektu
Moduł 15. Zarządzanie strategiczne projektem
*Szkolenie kończy się egzaminem certyfikującym!*

CERTYFIKOWANE SZKOLENIA PRINCE2
Firma Inprogress jest jednym z liderów branży szkoleniowej w Polsce. Każdego roku
firma jest klasyfikowana w ścisłej czołówce rankingu największych dostawców usług
szkoleniowych według Computerworld. Jesienią 2019 roku zostali liderem rynku
szkoleń AgilePM® oraz szkoleń obszaru Project Management w ramach badania
„Trusted Training Radar® for AgilePM®” przeprowadzonym przez Course Conductor.
Inprogress specjalizuje się w szkoleniach akredytowanych. Biorąc udział w
akredytowanym szkoleniu, kursanci podlegają opiece doświadczonego trenera, który
pozytywnie przeszedł akredytację, a co za tym idzie – gwarantuje rzetelną wiedzę
oraz potwierdzone umiejętności w nauczaniu. Przez cały czas trwania szkolenia
uczestnicy korzystają ze starannie zweryfikowanych materiałów, dostosowanych tak,
aby przekazywane informacje były łatwo przyswajalne i ułatwiały zdanie egzaminu.
Dzięki międzynarodowym egzaminom kończącym się uzyskaniem certyfikatu,
kursanci potwierdzają wysoki poziom wiedzy i kwalifikacji, wzmacniając tym samym
swoją pozycję w firmie i podnosząc wartość na rynku pracy. Sylwetki trenerów firmy
Inprogress dostępne są na stronie: https://inprogress.pl/ofirmie/eksperci/ .
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