
Czas trwania szkolenia: 3 dni (24 godziny) 
Gra szkoleniowa będzie częścią szkolenia.  
Egzamin i szkolenie w j.polskim 

 
ITIL® 4 Foundation 

jest przyjętą na całym Świecie metodyką zarządzania usługami. Jej znajomość i umiejętność 
wprowadzenie w życie daje studentom praktyczne przygotowanie do pracy w 
międzynarodowych korporacjach, zarówno w środowisku technologii jak i biznesu. i Zdobycie 
wiedzy z zakresu tej metodyki powala studentom zrozumieć swoją rolę w organizacji 
biznesowej oraz zdobyć umiejętności potrzebne do funkcjonowania w środowisku 
zarządzania usługami. Ponadto student zyska przewagę konkurencyjną w stosunku do innych 
konkurentów na rynku pracy. Interdyscyplinaroność ITIL pozwala zdobyć wiedzę i 
umiejętności z wielu pokrewnych metodyk, metod i technik, wykorzystywanych w 
praktycznym zarządzaniu usługami. Student zapozna się np z :  

 model PDCA,  
 model RACI,    
 pojęcie studium wykonywalności ( business case), 
 kategoryzacje kosztów  
 model ciągłej poprawy 
 podstawami podejścia Agile 
 podstawami podejścia DevOps 

 
zdobyte kompetencje możemy dokonać podziału na trzy kategorie: 
 
WIEDZA 
 
W ramach wiedzy studenci zdobędą wiedzę z zakresu, różnych metod i technik zarządzania 
usługami 

 Wiedza z zakresu zarządzania usługami. 
 Wiedza o strukturach organizacyjnych. 
 Wiedza o modelach zarządzania i najlepszych praktykach z tym związanych. 
 Wiedza jak tworzyć, zarządzać oraz poprawiać istniejące usługi. 
 Wiedza o strukturach i mechanizmach na których oparte są międzynarodowe 

organizacje. 

KOMPETENCJE 
 

 Zdolność poruszania się w środowisku korporacyjnym. 
 Rozumienie przebiegu procesów biznesowych. 
 Identyfikacja procesów biznesowych oraz tych, które je wspierają. 
 Łatwiejsza adaptacja do środowiska korporacyjnego dzięki znajomości modelu. 
 Zdolność diagnozowania, gdzie i jak poszukiwać informacji. 
 Świadomy wybór obszarów w których student mógłby wykonywać pracę ze względu 

na swoje najmocniejsze strony. 



 
 
 
UMIEJĘTNOŚCI 
 

 Po szkoleniu student będzie potrafił opisać, scharakteryzować i  zinterpretować 
procesy zarządzania organizacja. 

 Student będzie umiał, przełożyć swoją wiedzę teoretyczną na praktyczne działania w 
organizacji. 

 Będzie potrafił definiować podstawowe procesy. 
 Będzie dostrzegał i świadomie analizował środowisko korporacyjne. 
 Będzie umiał określić relację pomiędzy procesami oraz ich wpływ na środowisko 

biznesowe. 
 Samodzielnie zauważy korzyści wynikające z procesowej organizacji pracy 
 Zdobędzie umiejętność sterowania procesami 
 Będzie posiadał podstawowe umiejętności z zakresu zarządzania projektami 
 Będzie umiał skutecznie odróżnić proces od projektu i sprawnie poruszać się w 

operacyjnych modelach zarządzania 
 Będzie w stanie samodzielnie zbudować podstawowy model operacyjny bazując na 

poznanych mechanizmach 

Nazwa jednostki certyfikującej: PeopleCert  


