
Bezpłatne szkolenie przygotowujące do certyfikacji PMP (Project Management Professional). 

 

Szkolenie wprowadza w arkana wiedzy dotyczącej zaawansowanego zarządzania projektami w 

oparciu o wytyczne i metodologię aprobowaną przez Project Management Institute (PMI), która jest 

jedną z najbardziej rozpoznawalnych jednostek zajmujących się certyfikacją dla project managerów.   

 

Szkolenie jest realizowane w ramach projektu „Akademia Managerów Projektów” - Poddziałanie 

8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki; współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe oraz przystąpienie do certyfikacji jest bezpłatne dla 

uczestników/ uczestniczek projektu. Organizator pokrywa również koszty zakwaterowania oraz 

wyżywienia uczestników/ uczestniczek podczas szkoleń.  

 

Rodzaj szkolenia: szkolenie weekendowe, wyjazdowe. 

 

Czas trwania szkolenia: 15 dni szkoleniowych/ 5 bloków szkoleniowych – 120 godzin szkoleniowych; 

1 blok szkoleniowy: 3 dni szkoleniowe (piątek od godz. 17:00, sobota, niedziela od godz. 8:00 do 

18:00 – 24 godziny szkoleniowe).  

 

Planowany termin przeprowadzenia szkolenia: II kwartał 2012 roku; IV kwartał 2012 roku. 

 

Uczestnicy/ uczestniczki szkolenia/ projektu: osoby zatrudnione w mikroprzedsiębiorstwach, 

małych i średnich firmach, organizacjach pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą, 

przedstawiciele administracji publicznej z terytorium województwa śląskiego posiadający 

doświadczenie w zarządzaniu projektami, konieczne do uzyskania certyfikatu PMP. 

 

Program szkolenia: program zakłada gruntowne usystematyzowanie wiedzy związanej z 

zarządzaniem projektami według standardów oraz metodologii Project Management Institute. W 

ramach poszczególnych bloków szkoleniowych omówione zostaną zagadnienia związane z 

terminologią stosowaną podczas certyfikacji, rozpoczęciem projektu, planowaniem projektu, 

zarządzaniem i realizacją projektu, monitorowaniem projektu oraz procesem zamykania projektu. 

Podczas ostatniego bloku szkoleniowego zaprezentowane zostaną zagadnienia wprowadzone przez 

Project Management Institute z dniem 31 sierpnia 2011 roku (m.in. zagadnienia dot. kodeksu 

etycznego managera projektu, omówienie cross-cutting skills), jak również przedstawiona zostanie 

procedura związana z wymaganiami i zasadami zgłoszenia chęci udziału w certyfikacji oraz 

przeprowadzony zostanie próbny egzamin certyfikujący.  

Szkolenie jest przeprowadzane w języku polskim oraz angielskim.  

 

Dokonanie zgłoszenia: za pomocą formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie 

www.akademiamp.pl (zakładka: Rekrutacja). O zakwalifikowaniu osoby do udziału w projekcie 

decyduje posiadane doświadczenie zawodowe umożliwiające udział w certyfikacji, kolejność zgłoszeń, 

jak również wynik przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej. Informujemy, że preferencyjnie 

potraktowane zostaną kobiety jako grupa niedoreprezentowana.  

 

http://www.akademiamp.pl/


Organizator:  

Consultiva Sp. z o. o. (Partner projektu) 

biuro projektu: Aleja Harcerska 3c  

41-500 Chorzów 

e-mail: amp@swr.pl; firma.consultiva@gmail.com  

 

Materiały szkoleniowe: 

 Uczestnicy/ uczestniczki otrzymają przygotowane przez osoby prowadzące poszczególne 

bloki szkoleniowe materiały szkoleniowe; 

  "A Guide to the Project Management Body of Knowledge" (PMBOK® Guide) - Fourth 

Edition. 

 

W ramach projektu dbamy o zachowanie oraz promowanie zasady równości szans kobiet i mężczyzn. 

  

Więcej informacji oraz aktualności o projekcie można znaleźć na stronie: www.akademiamp.pl 
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