
Akredytowane szkolenie 

AgilePM® Foundation 

Szkolenie i egzamin w j. polskim 

Czas szkolenia; 2 dni 16 h 

 Czym jest AgilePM®?  

AgilePM® to jedna z najpopularniejszych i najbardziej cenionych metodyk zwinnego zarządzania 

projektami, z powodzeniem stosowana przez Project Managerów na całym świecie. Najnowsza 

wersja metodyki opiera się o podejście The DSDM Agile Project Framework. Zastosowanie AgilePM 

umożlwia efektywną i skuteczną realizację projektów w organizacjach wymagających precyzji i 

przejrzystości w całym cyklu życia projektów. 

O skuteczności działania metodyki świadczy fakt, że została ona skutecznie wdrożona w największych 

korporacjach na świecie. Według danych PMI aż 71% przedsiębiorstw deklaruje stosowanie zwinnych 

metodyk zarządzania w codziennej pracy.  

 

 O szkoleniu AgilePM® Foundation  

Podczas szkolenia zapoznasz się z filozofią AgilePM®, jej podstawowymi założeniami i pojęciami. 

Poznasz procesy, role, produkty i techniki, które funkcjonują w zwinnym podejściu do zarządzania 

projektami zgodnie z tą metodyką. Poznasz również krytyczne czynniki sukcesu, o których należy 

pamiętać, decydując się na zwinne zarządzanie. 

Szkolenie trwa 2 dni i obejmuje zarówno wykłady, jak i ćwiczenia praktyczne, które pozwalają 

uczestnikom na zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce. Kurs odbywa się w języku polskim, 

natomiast materiały są dostępne w języku polskim i angielskim. Dzięki uczestnictwu w szkoleniu 

przygotujesz się do zdobycia uznawanego na arenie międzynarodowej certyfikatu AgilePM® 

Foundation. 

Podczas szkolenia weźmiesz udział w autorskiej grze szkoleniowej Agile Game: Agile Warrior. Dzięki 

rozgrywce zrozumiesz cele stosowania zwinnych metodyk zarządzania projektami, poznasz zasady 

priorytetyzowania zgodnie z metodą MoSCoW oraz sprawdzisz w praktyce, jak wygląda cykl życia 

projektu zarządzanego zgodnie z metodyką AgilePM®. Zdjęcia z rozgrywki możesz zobaczyć poniżej: 



    

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie? 

Udział w szkoleniu AgilePM® Foundation nie wiąże się z żadnymi wymaganiami wstępnymi. Może 

wziąć w nim udział zatem każdy, kto jest zainteresowany tematyką zarządzania projektami i chciałby 

poznać międzynarodowe standard AgilePM®. Szkolenie w szczególności dedykowane jest: 

 obecnym i przyszłym kierownikom projektu, kierownikom zespołów projektowych, Project 

Managerom, kadrze zarządzającej projektami, 

 obecnym i przyszłym członkom zespołów projektowych, zespołów wytwórczych, 

 wszystkim zainteresowanym poszerzeniem wiedzy z zakresu zwinnego zarządzania 

projektami. 

Korzyści ze szkolenia 

Dzięki 2-dniowemu szkoleniu zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania projektami 

zgodnie z metodyką AgilePM®. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku na egzaminie otrzymasz uznawany 

na arenie międzynarodowej i ważny bezterminowo certyfikat AgilePM® Foundation. Jakie korzyści 

przyniesie Ci zostanie certyfikowanym Project Managerem? 

 Zdobędziesz zawód przyszłości! Według Raportu Płacowego 2018 (hays.pl), jedną 

z najważniejszych potrzeb kompetencyjnych przedsiębiorstw były kompetencje 

menedżerskie.  

 Zwiększysz swoją konkurencyjność na rynku pracy! Według badań PMI certyfikowany 

Project Manager zarabia średnio o 32% więcej niż jego kolega bez certyfikatu! 

 Potwierdzisz zdobycie praktycznej wiedzy opartej o najlepsze praktyki zarządzania 

projektami. Uzupełnisz tym samym informacje zdobyte na studiach. 

 Zdobędziesz umiejętności przydatne w różnych sektorach gospodarki oraz różnych branżach. 

Program szkolenia 



1. Podstawy zwinnego zarządzania 

projektem 

2. Gra szkoleniowa Agile Game: Agile 

Warrior. 

3. Filozofia, pryncypia i zmienne 

projektowe. 

4. Czynniki wpływające na sukces w 

AgilePM. 

5. Proces AgilePM oraz cykl życia projektu. 

6. Role i odpowiedzialności. 

7. Produkty. 

8. Kluczowe praktyki: priorytetyzacja 

MoSCoW i Timeboxing. 

9. Planowanie i jakość w cyklu życia 

projektu. 

10. Inne praktyki, czyli warsztat facylitowany, 

modelowanie i rozwój iteracyjny. 

11. Wskazówki dla osób przystępujących do 

egzaminu AgilePM Foundation. 

12. Egzamin AgilePM Foundation. 
 

*Egzamin AgilePM® Foundation to test jednokrotnego wyboru składający się z 50 pytań. Aby zaliczyć egzamin, 

należy zaznaczyć co najmniej 50% poprawnych odpowiedzi. Czas trwania: 40 minut. Język: polski lub angielski. 


