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1. Szkolenie PRINCE2 Foundation
Kurs PRINCE2 Foundation obejmuje całość programu nauczania PRINCE2na poziomie podstawowym i przygotowuje
uczestników do egzaminu PRINCE2 Foundation. Podczas trzydniowego szkolenia w formie warsztatów, uczestnicy
posiądą ogólną wiedzę o metodyce zarządzania PRINCE2. Do oficjalnego egzaminu na poziomie Foundation będzie
można podejść trzeciego dnia szkolenia, bezpośrednio po jego zakończeniu.
Cele szkolenia PRINCE2 Foundation
Po zakończeniu kursu uczestnicy powinni:

Zrozumieć cel i obowiązki wszystkich ról PRINCE2.

Zrozumieć siedem pryncypiów, siedem tematów, siedem procesów, planowanie oparte na produktach i techniki
oceny jakości.

Zrozumieć, które produkty zarządcze są elementami wejściowymi lub wyjściowymi, i które produkty są
aktualizowane w siedmiu procesach.

Rozumieć cel wszystkich produktów zarządczych, oraz skład uzasadnienia działania biznesowego, opisy
produktów, raport ryzyka i jakości.

Zrozumieć związek między zasadami, procesami, tematami, produktami i rolami w projekcie PRINCE2.

Być przygotowani do zdania egzaminu PRINCE2 Foundation.
Grupa docelowa

Kierownicy Projektów, Starsi Kierownicy Projektów, Członkowie zespołu projektowego, Kierownicy Zespołów,
Członkowie Komitetu Sterującego, Asystenci kierowników projektów, Aspirujący kierownicy projektów,
Pracownicy regularnie zaangażowani w prace projektowe.
Program szkolenia Foundation

Szkolenie będzie przebiegało w takiej samej kolejności jak typowy projekt. Od początku uwaga będzie skupiona
na inicjacji projektu, organizacji, etapach projektu, zarządzaniu ryzykiem, jakości, kontroli, dostarczeniu i
zamknięciu projektu.

W czasie trwania kursu kładzie się nacisk na praktyczne wykorzystanie metody PRINCE2.

Ćwiczenia są wykonywane w grupach i indywidualnie

Bazując na kursie i samodzielnej nauce uczestnik kursu jest w stanie zdać egzamin Foundation.

Każdy pomyślnie zdany egzamin będzie potwierdzony certyfikatem wydanym przez APM Group, które jest
głównym centrum akredytacji i certyfikacji w zakresie PRINCE2.
Treści szkolenia

Teoria PRINCE2 w odniesieniu do Pryncypiów, Tematów i Technik.

Praktyczne ćwiczenia z użyciem scenariuszy z naciskiem na różne procesy, komponenty i techniki PRINCE2.

Codzienna ewaluacja.

Ogólne techniki i umiejętności wymagane w zarządzaniu projektem

Uczestnicy kursu otrzymają pracę domową:
o Czytanie materiałów, testy egzaminacyjne na poziomie Foundation
Materiały
W trakcie trwania kursu uczestnicy otrzymają własną kopię:

Dokumentów zawierających wstępne informacje, (dostarczone przed rozpoczęciem kursu)

Programu kursu zawierającego:
a. Prezentację Kursu
b. Studium Przypadku, ćwiczenia z odpowiedziami
c. Glosariusz PRINCE2
d. 2 testy egzaminacyjne Foundation
e. Porady & wskazówki jak przygotować się do egzaminu Foundation
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Podręcznik: “PRINCE2 – Skuteczne zarządzanie projektami “ Edycja 2009 oficjalny podręcznik APMG
Mapa Procesów - będąca przeglądem procesów PRINCE2
Zakładki do podręcznika PRINCE2

2. Szkolenie PRINCE2 Practitioner
Szkolenie PRINCE2 Practitioner daje możliwość zastosowania pojęć metodyki PRINCE2 w scenariuszach
projektów i przygotowuje do egzaminu na poziomie Practitioner. To dwudniowe szkolenie w formie warsztatów,
skierowane jest do Kierowników Projektu, ze szczególnym naciskiem na scenariusze. Do oficjalnego egzaminu
na poziomie Practitioner można podejść popołudniu, drugiego dnia szkolenia.
Cele szkolenia PRINCE2 Practitioner
Po zakończeniu kursu uczestnicy powinni:

Znać i być w stanie szczegółowo wyjaśnić wszystkie procesy, tematy, techniki i przykłady robocze zarządzania
produktami PRINCE2 i wykorzystać je do konkretnych okoliczności danego scenariusza projektu

Wykazać się zrozumieniem relacji pomiędzy procesami, tematami, technikami i produktami zarzadzania
PRINCE2 i potrafić zastosować tę wiedzę

Wykazać się zrozumieniem przyczyn, które się kryją za procesami, tematami i technikami w PRINCE2

Wykazać się umiejętnością dostosowania PRINCE2 do różnych środowisk projektowych

Być dobrze przygotowani do egzaminu PRINCE2 Practitioner

Grupa docelowa

Senior Project Managers - Project Managers
Project Directors - Program Managers
Responsible Project Management Office
Members of the Project Board.

Przy wdrożeniu metodyki PRINCE2 ważne jest
zaznajomienie senior management danej
organizacji z jej zasadami. PRINCE2 Senior
Management Session ma za zadanie pokazanie
jakie korzyści płyną z użycia metodyki PRINCE2 w
środowisku projektowym.
Skontaktuj się z nami i zapytaj o ofertę!

Program szkolenia Practitoner

Jest to dwudniowy kurs odbywający się w siedzibie organizacji klienta.

Szkolenie przebiega w takiej samej kolejności jak typowy projekt. Od początku uwaga będzie skupiona na
inicjacji, organizacji, etapach projektu, zarządzaniu ryzykiem, jakości, kontroli, dostarczeniu i zamknięciu
projektu.

W czasie trwania kursu kładzie się nacisk na praktyczne wykorzystanie metody PRINCE2.

Zadania są wykonywane w grupach i indywidualnie i zajmą minimum 70% czasu kursu.

Bazując na kursie i samodzielnej nauce uczestnik kursu jest w stanie zdać egzamin Practitioner. Do egzaminu
Practitioner mogą podejść tylko te osoby, które wcześniej pomyślnie zdały egzamin Foundation.

Każdy pomyślnie zdany egzamin, będzie potwierdzony certyfikatem wydanym przez APM Group, które jest
głównym centrum akredytacji i certyfikacji w zakresie PRINCE2.
Treści kursu

Praktyczne ćwiczenia z użyciem scenariuszy z naciskiem na różne procesy, komponenty i techniki PRINCE2.

Codzienna ewaluacja.

Praktyczne ćwiczenia (minimum 70% czasu kursu) z użyciem studium przypadku o podobnym formacie do
tego, używanego przez APM Group podczas Egzaminu Practitioner. Studium przypadku będzie użyte do
testowania zrozumienia zastosowania PRINCE2

Uczestnicy kursu otrzymają pracę domową:
o Czytanie materiałów, testy egzaminacyjne na poziomie Practitioner
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Materiały
W trakcie trwania kursu uczestnicy otrzymają własną kopię:

Dokumentów zawierających wstępne informacje (dostarczone przed rozpoczęciem kursu w wersji on-line)

Programu kursu zawierającgo:
a. Prezentację Kursu
b. Scenariusze wraz z rozwiązaniami
c. Glosariusz PRINCE2
d. 1 test egzaminacyjny Practitioner
e. Porady & wskazówki jak przygotować się do egzaminu Practitioner
f. Mapa Procesów - będąca przeglądem procesów PRINCE2

3. Egzaminy PRINCE2
PRINCE2 Foundation
Kandydat demonstruje zrozumienie zasad, procesów, tematów, techink i ról występujących w PRINCE2. Egzamin
Foundation jest testem z pytaniami zamkniętymi, kandydat wybiera jendą odpowiedź z listy odpowiedzi.
Format egzaminu

1 godzina

75 pytań

Aby zdać egzamin, trzeba udzielić 50% poprawnych odpowiedzi

Podczas egzaminu nie można korzystać z pomocy naukowych

Pytania zamknięte
Egzamin będzie miał miejsce ostatniego dnia szkolenia, bezpośrednio po jego zakończeniu.
PRINCE2 Practitioner
Celem tego egzaminu jest umożliwienie wykazania się zrozumieniem metodyki PRINCE2 i umiejętnością jej
zastosowania we właściwy sposób w okolicznościach opisanych w scenariuszu. Podczas egzaminu na poziomie
„Practitioner” wykorzystywane są obiektywne pytania testowe, które wymagają od kandydata wybrania jednej odpowiedzi
z zestawu możliwych odpowiedzi.
W niektórych jasno wskazanych przypadkach wymagany jest wybór dwóch odpowiedzi.
Egzamin Practitioner składa się z różnego typu pytań, zadania testowe składają się z kilku części, pytania polegają na
przyporządkowaniu różnych elementów metodyki PRINCE2, ułożeniu tych elementów w logicznym ciągu lub wybraniu
właściwej odpowiedzi na podstawie informacji zawartych w przedstawionym przypadku.
Format egzaminu

2.5 godziny

obiektywne pytania testowe

8 pytań

80 możliwych punktów

Aby zdać egzamin, trzeba udzielić 55% poprawnych odpowiedzi

Podczas egzaminu można korzystać z podręcznika
Do egzaminu Practitioner mogą przystąpić osoby, które pomyślnie zdały egzamin Prince2 Foundation.
Egzamin odbędzie się ostatniego dnia kursu, bezpośrednio po jego zakończeniu.
Gwarancja Zdania Egzaminu
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GWARANTUJEMY POMYŚLNE ZDANIE egzaminu na poziomie Foundation!
Jesteśmy pewni, że z nami zdasz egzamin Foundation za pierwszym razem.
Nasi trenerzy są bardzo doświadczeni i możesz być prawie w 100% pewien, że zdasz egzamin przy pierwszy podejściu.
Jeśli jednak z jakiegoś powodu nie uda Ci się zdać egzaminu, drugie podejście jest bezpłatne, na drugie podejście masz
3 miesiące od daty pierwszego egzaminu.

Przed przeprowadzeniem szkolenia sporządzana jest umowa zawierająca zakres szkolenia.
W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt.
Pozostajemy z szacunkiem.
Zespół JP Consulting
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