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ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI ZGODNE Z METODYKĄ PRINCE2® 6TH EDITION 

 

Czas trwania: 

2 dni + egzamin w trzecim dniu 

Szkolenie w j.polskim 

 

Szkolenie z zakresu zarządzania projektami zgodnie z metodyką PRINCE2® na poziomie 
Practitioner jest szkoleniem zaawansowanym. Udział w szkoleniu pozwala na praktyczne 
wykorzystanie wiedzy nabytej na szkoleniu PRINCE2® z poziomu Foundation. W trakcie 

szkolenia uczestnicy będą mieli okazję praktycznie wykorzystać nabytą wiedzę, udoskonalić 
posiadane umiejętności z zakresu zarządzania ryzykiem oraz ocenić sposób wdrożenia metodyki 
w różnych organizacjach i projektach. 

Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie jest uniwersytetem, którego priorytetem jest realizacja 
zadań wkomponowanych w trójkąt wiedzy: kształcenie – badania naukowe – innowacje. System 
kształcenia przyjęty w AGH zmierza do ukształtowania u studentów umiejętności logicznego i 
konstruktywnego myślenia, pozyskiwania i wykorzystywania wiedzy, szybkiego i trafnego 
wnioskowania oraz podejmowania decyzji. Wszystkie te umiejętności są wspierane przez 
zdolność efektywnego zarządzania projektami. 

Zarządzanie projektami zgodne z metodyką PRINCE® uczy całościowego spojrzenia na 
realizowane projekty rozpoczynając od przygotowania się do projektu poprzez planowanie, 
realizację, monitorowanie, aż do zakończenia projektów dzięki czemu wspierane są umiejętności 
konstruktywnego i logicznego myślenia. Metodyka PRINCE2® promuje również korzystanie z 
doświadczeń i współdzielenie się wiedzą co przygotowuje studentów do ciągłego poszukiwania i 
wykorzystywania wiedzy i doświadczeń mogących usprawnić działanie organizacji. Ważniejszymi 
wytycznymi metodyki PRINCE2® jest ciągła zasadność biznesowa oraz zdefiniowane role i 
obowiązki co wprost przekłada się na lepsze, szybsze i bardziej trafne podejmowanie decyzji. 

 

Cel szkolenia: 

Celem głównym szkolenia jest nabycie praktycznych umiejętności z zakresu zarządzania 
projektami zgodnie z metodyką PRINCE2®.  

 

Udział w szkoleniu pozwoli studentom Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie na: 

- pogłębienie dotychczasowej wiedzy z zakresu metodyki PRINCE2®, 

- nabycie praktycznych umiejętności użycia i dostosowania PRINCE2® do warunków projektu, 

- podniesienie kompetencji zarządczych wśród uczestników szkolenia, 

- przygotowanie uczestników do egzaminu na poziomie PRINCE2® Practitioner. 

 

Wiedza, umiejętności i kompetencje nabyte podczas szkolenia: 

- usystematyzowanej wiedzy z zakresu pojęć stosowanych w zarządzaniu projektami, 
- wiedza na temat techniki wspierających zarządzanie jakością, 
- zrozumienie znaczenia podstawowych wytycznych w zarządzaniu projektami (pryncypia 
PRINCE2®), 
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- wiedza na temat praktycznych powiązań pomiędzy tematami, procesami i produktami 
zarządczymi, 
- zrozumienie znaczenie angażowania kluczowych interesariuszy w proces zarządzania 
projektami, 
- umiejętność przygotowania uzasadnienia biznesowego projektu, 
- umiejętność tworzenia struktury ról i obowiązków w projekcie oraz strategii komunikacji z 
interesariuszami, 
- umiejętność tworzenia i wykorzystania rejestrów ryzyka oraz rejestrów jakości, 
 
 
 - umiejętność praktycznego wykorzystania techniki planowania opartego na produktach, 
- umiejętność planowania działań związanych z zarządzaniem jakością w organizacji, 
- umiejętność wykorzystania techniki przeglądu jakości, 
- umiejętność raportowania na temat stanu realizacji projektu, 
- umiejętność identyfikacji zagrożeń i szans dla realizacji projektu, 
- unikanie typowych błędów popełnianych przez organizację w trakcie realizacji projektów. 

Zdobyte uprawnienia: 

Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia z zakresu 
metodyki PRINCE2® potwierdzające zdobytą wiedzę i umiejętności. Dodatkowo wszyscy 
uczestnicy szkolenia przystąpią do akredytowanego przez Peoplecert egzaminu. Po uzyskaniu 
pozytywnego wyniku na egzaminie uczestnicy szkolenia otrzymają uznawany na arenie 
międzynarodowej i ważny 3 lata certyfikat PRINCE2® Practitioner i zostaną certyfikowanym 
Project Managerem. 

 

Korzyści dla studentów z udziału w szkoleniu: 

 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 wynagrodzenia.pl średnie 

wynagrodzenie brutto w obszarze project management wynosiło 6 630 zł. 

 Wynagrodzenia profesjonalistów posługujących się określonym certyfikatem zawodowym 

mogą być nawet o 80 proc. wyższe od wynagrodzeń osób, które są dopiero w trakcie 

uzyskiwania kwalifikacji zawodowych. Według Goldman Recruitment na najwyższą pensję 

mogą liczyć specjaliści, którzy uzyskali certyfikat o międzynarodowej renomie. 

 Potwierdzisz znajomość wiedzy niezbędnej przy realizacji zróżnicowanych zadań 

związanych z zarządzaniem projektami w organizacji – bez względu na to czy będziesz 

pracował w sektorze publicznym czy prywatnym. 

 Zdobędziesz międzynarodowy certyfikat potwierdzający Twoje kompetencje. 

 

Tematy: 

1. Wprowadzenie 

 Model procesowy PRINCE2®, 

 Zasadność biznesowa projektu. 

2. Interesariusze 

 Struktura ról i obowiązków w zespole zarządzania projektem, 

 Podejście do zarządzania komunikacją. 
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3. Planowanie projektu 

 Technika planowania opartego na produktach, 

 Planowanie etapowe, 

 Inicjowanie projektu, 

 Zarządzanie końcem etapu, 

 

 Grupy zadań, 

 Opisy produktów, 

 Obowiązkowe i rekomendowane plany. 

4. Jakość w zarządzaniu projektami 

 Ścieżka audytu jakości, 

 Rejestr jakości, 

 Technika przeglądu jakości. 

5. Zarządzanie ryzykiem 

 Rejestr ryzyka, 

 Rekomendowane reakcje na ryzyko, 

 Podejście do zarządzania ryzykiem. 

6. Zarządzanie zmianami 

 Zarządzanie konfiguracją, 

 Zmiany i zagadnienia, 

 Budżet zmian, 

 Zarządzanie konfiguracją. 

7. Monitorowanie i kontrola 

 Raportowanie postępów, 

 Raportowanie jako podstawa podejmowania decyzji. 

8. Założenia projektu. 

9. Produkty zarządcze. 

10. Błędy w zarządzaniu projektami. 

11. Wskazówki dla osób przystępujących do egzaminu, podsumowanie. 

 


