AgilePM® Practitioner
- szkolenie akredytowane z egzaminem

OPISZ SZKOLENIA
Szkolenie Agile Project Management® Practitioner pogłębia wiedzę uzyskaną podczas szkolenia na poziomie Foundation, rozszerza również umiejętności
praktycznego stosowania tej wiedzy poprzez spójny zestaw ćwiczeń, odniesień i przykładów z praktyki zarządzania projektami. Agile Project Management
to metodyka, która w spójny i precyzyjny sposób przedstawia zwinne zarządzanie projektami. Stworzona została przez APM Group International
i AgileBusiness Consorcium, obecnie jest najpopularniejszą na świecie metodyką zwinnego zarządzania projektami, opartą o Manifest Agile z 2001 roku.
Metodyka AgilePM® osadzona jest na jasnych pryncypiach, precyzyjnie określa role i obowiązki w projekcie. Wyposaża cały zespół projektowy
w zestaw produktów oraz procesów, które pozwalają znacząco wzmocnić szanse na sukces projektu. AgilePM® dostarcza również rozbudowany katalog
praktyk priorytetyzacji wymagań i pracy w zespole projektowym. Metodyka ta może być wykorzystywana w projektach różnego typu i wielkości. Dotyczy
działań związanych z zarządzaniem projektem.
• Szkolenie jest na poziomie zaawansowanym.
• Szkolenie obejmuje egzamin AgilePM® na poziomie Practitioner, wymagana jest wiedza na poziomie podstawowym, potwierdzona certyfikatem
na poziomie Foundation.
• Zalecany jest zakup oficjalnego podręcznika AgilePM.

CEL SZKOLENIA
• Pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie
stosowania metodyki zwinnego zarządzania
projektami zgodnie z metodyką AgilePM®.
• Nabycie wiedzy w zakresie zaawansowanych
zagadnień takie jak: definiowanie wymagań,
szacowanie nakładów pracy i planowanie projektu,
zarządzanie ryzykiem oraz dostosowanie metodyki
do wymogów rzeczywistych projektów.
• Zdobycie certyfikatu Agile Project Management®
Practitioner.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA
• Pogłębienie wiedzy o zarządzaniu projektami, w tym
o rolach projektowych w cyklu życia projektu,
procesach i technikach.
• Rozszerzenie kompetencji zarządczych w zakresie
technik analitycznych, planistycznych orazrelacyjnych,
przydatnych w kontekście projektu zwinnego.
• Przygotowanie uczestników do egzaminu AgilePM®
Practitioner w oparciu o metodykę Agile Project
Management®.
• Uzyskanie międzynarodowego certyfikatu AgilePM®
Practitioner.

GRUPA DOCELOWA
•
•
•
•

Sponsorzy projektów zwinnych
Doświadczeni kierownicy projektów
Przedstawiciele wyższego kierownictwa wchodzący w role projektowe
Członkowie zespołów oraz członkowie biur projektów

WERSJA JĘZYKOWA

AGENDA SZKOLENIA

1. Wprowadzenie do szkolenia
2. Role i obowiązki w projekcie DSDM

•
•
•
•

Szkolenie: język polski lub angielski
Materiały edukacyjne: język polski lub angielski
Egzamin: język polski lub angielski
Oficjalny podręcznik: język polski lub angielski (cena 260 zł)

CERYFIKACJA – INFORMACJA O EGZAMINIE

z perspektywy Kierownika Projektu
3. Cykl życia projektu DSDM
4. Efektywne stosowanie produktów
5. Dostarczanie na czas, priorytetyzacja
MoSCoW i Timeboxing

•
•
•
•

Czas trwania egzaminu: 2,5 godziny
Egzamin oparty o scenariusz projektowy
Złożone pytania wielokrotnego wyboru
Możliwe jest korzystanie z podręcznika Agile Project Management® Handbook v2
podczas egzaminu
• Do zdania egzaminu wymagane jest do uzyskania minimum 40 punktów z 80 (tj. 50%)
• Do przystąpienia do egzaminu wymagane jest posiadanie certyfikatu
Agile PM® Foundation

6. Ludzie, zespoły i interakcje
7. Definiowanie wymagań i formułowanie User
Stories
8. Techniki szacowania pracochłonności
9. Planowanie projektu DSDM
10.Zarządzanie jakością

CZAS TRWANIA SZKOLENIA
• 2 dni szkoleniowe
• Standardowe godziny szkolenia 9.00 – 17.00

11.Zarządzanie ryzykiem
12.Dostosowanie podejścia
13.Egzamin Agile PM Practitioner

