
ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

Liczba godzin: 16h

Prowadzący: Monika Jancewicz
Opis: Celem szkolenia jest Przekazanie uczestnikom szkolenia, w sposób 

przystępny i uporządkowany wiedzy z podstaw zarządzania projektami, a także
nabycie praktycznych umiejętności, które będą mogli wykorzystać realizując 
projekty lub w nich uczestnicząc. Podczas szkolenia, uczestnicy dowiedzą się 
również jak zastosować a poznane w trakcie szkolenia techniki i narzędzia do 

realizacji swoich zadań i przedsięwzięć w codziennej pracy.

Kluczowe kompetencje: Zakres szkolenia: Wymagania:

▪ Planowanie i 
realizowanie 
projektu

▪ Identyfikowanie 
mocnych i słabych 
stron projektu

▪ Kierowanie 
projektem

▪ Projekty w organizacji –
standardy i metodyki

▪ Rozpoczęcie projektu
▪ Planowanie projektu
▪ Realizacja projektu
▪ Monitorowanie i kontrola
▪ Zakończenie projektu
▪ Team building i 

komunikacja w zespole 
projektowym

▪ Brak wymagań 
wstępnych



ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

PROGRAM SZKOLENIA

➢ Moduł 1: Wprowadzenie do zarządzania projektami. Projekty w organizacji –
standardy i metodyki. 

➢ Moduł 2: Zarządzanie projektem krok po kroku
➢ Moduł 3: Rozpoczęcie projektu
➢ Moduł 4:  Planowanie projektu
➢ Moduł 5: Realizacja projektu
➢ Moduł 6: Monitorowanie i kontrola
➢ Moduł 7: Zakończenie projektu
➢ Moduł 8: Team building i komunikacja w zespole projektowym



ZARZĄDZANIE PROJEKTEM
PROWADZĄCY

MONIKA JANCEWICZ

Monika Jancewicz - od 2014 roku współpracuje z Uczelniami Wyższymi jako praktyk
biznesowy. Wykłada na studiach podyplomowych, prowadzi grupy kompetencyjne i
projektowe oraz szkolenia biznesowe z zakresu Lean Six Sigma, Agile Project
Management, SCRUM, Team Building oraz technik miękkich. Od roku 2011 związana
jest z firmą IBM Poland, gdzie pracowała jako Project Manager, potem jako
certyfikowany Lean Six Sigma Black Belt. Odpowiedzialna była za prowadzenie
licznych projektów usprawnieniowych oraz zarządzaniem działem związanym
z wdrażaniem Lean. W 2014 roku objęła stanowisko Managera działu zarządzania
projektami. W ramach swoich obowiązków zarządzała
30- osobowym zespołem, sprawowała nadzór nad prowadzonymi projektami oraz
odpowiedzialna była za utrzymaniem standardów i jakości w firmie. Podczas swoich
szkoleń łączy swoje doświadczenie zawodowe z rolą trenera, dzięki temu znacznie
lepiej pomaga słuchaczom zrozumieć ich wyzwania, dobiera efektywniejsze metody
pracy, potrafi szybciej dotrzeć do sedna problemu.


