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Temat szkolenia:  

Zarządzanie projektami zgodnie z metodyką PRINCE2® 

Cel szkolenia:  

Szkolenie dostarcza podstawowej wiedzy na temat metodyki PRINCE2®:2009. Podczas szkolenia 
przedstawione zostaną podstawowe elementy składowe modelu PRINCE2®:2009 tj. zasady, tematy, 
procesy i zalecane działania, środowisko projektu.  

Szkolenie przeznaczone jest dla początkujących kierowników projektów, którzy pragną 
uporządkować i pogłębić posiadaną przez siebie wiedzę z zakresu zarządzania projektami. Uczestnikami 
szkolenia mogą być członkowie zespołów projektowych (kandydaci na kierowników projektów), jak również 
osoby, które ze względu na planowane w przyszłości lub obecnie pełnione obowiązki będą 
współuczestniczyć w prowadzeniu prac projektowych (zespół wsparcia projektu).  

Szkolenie przygotowuje do egzaminu PRINCE2® Foundation. 

Materiały szkoleniowe:  

Materiały przygotowane przez wykładowcę prezentacja, zeszyt ćwiczeń.  

Oczekiwane umiejętności: 

Podstawowa wiedza z zakresu zarządzania projektami. 

Metoda prowadzenia szkolenia: 

Wykład, ćwiczenia indywidualne (w ramach rozwiązywanego podczas szkolenia studium przypadku), 
dyskusja, testy przygotowujące do egzaminu PRINCE2® Foundation. 

Czas trwania szkolenia:  

20 godzin 

Ramowy konspekt zajęć: 
 
� Moduł 1 Model PRINCE2®:2009 (zasady, tematy, procesy, zalecane działania, techniki, 

środowisko projektu) 
� Moduł 2 Zasady PRINCE2®:2009 
� Moduł 3 Proces Przygotowanie Projektu (PP) oraz zalecane działania 

� Temat Organizacja, role, kompetencje, odpowiedzialność (ćwiczenie) 
� Moduł 4 Proces Inicjowanie Projektu (IP) oraz zalecane działania 

� Temat Uzasadnienie Biznesowe (ćwiczenie) 
� Temat Plany (ćwiczenie) 
� Technika Planowanie Oparte na Produktach (Przygotowanie Opisu Produktu 

końcowego, Diagramu Struktury Produktów i Diagramu Następstwa Produktów - 
ćwiczenie) 

� Moduł 5 Proces Zarządzanie Strategiczne Projektem (ZS) oraz zalecane działania 
� Temat Postępy 

� Moduł 6 Proces Sterowanie Etapem (SE) oraz zalecane działania 
� Temat Zmiana 

� Moduł 7 Proces Zarządzanie Dostarczaniem Produktów (WP) oraz zalecane działania 
� Temat Jakość 
� Technika Przegląd Jakości (ćwiczenie) 
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� Moduł 8 Proces Zarządzanie Końcem Etapu (ZK) oraz zalecane działania 
� Temat Ryzyko (ćwiczenie) 

� Moduł 9 Proces Zamykanie Projektu (ZP) oraz zalecane działania 
� Moduł 10 Dostosowanie metodyki PRINCE2® do wymagań projektu (środowisko projektu) 
� Moduł 11 Metodyka PRINCE2®:2009 – podsumowanie, w tym wskazówki dotyczące egzaminu 

PRINCE2® Foundation 
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