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Centrum Edukacji Menedżerskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
jest jednostką wyspecjalizowaną w prowadzeniu programów edukacyjnych
przeznaczonych dla menedżerów, praktyków biznesu, pracowników firm i
administracji. Oferta szkoleń i kursów dotyczy szerokiego zakresu tematycznego,
obejmującego większość sfer funkcjonowania przedsiębiorstwa.
Oprócz

szkoleń

otwartych

realizujemy

również

programy

szkoleń

dedykowanych. Autorami programów szkoleniowych są trenerzy o wieloletnim
doświadczeniu w działalności szkoleniowej, dysponujący nowoczesną wiedzą
wyznaczoną trendami i standardami międzynarodowymi.
Budując programy szkoleniowe uwzględniamy potrzeby zdiagnozowane na
poziomie uczestnika, zespołu i organizacji. Programy szkoleniowe przygotowujemy w
oparciu o rozpoznanie celów klienta i analizę kompetencji uczestników. Szkolenia
prowadzimy metodami aktywnymi, dbając o praktyczny wymiar przekazywanej
wiedzy.
Stosowane metody prowadzenia szkoleń obejmują warsztaty, wykłady,
ćwiczenia indywidualne i grupowe, gry szkoleniowe i treningi, dyskusje.
Dysponujemy profesjonalnym studio TV na potrzeby realizacji bloków programowych
m.in. z zakresu sprzedaży, autoprezentacji, coachingu.
Programy zamknięte dostosowane są do specyficznych warunków działania
firmy w konkretnej branży. Pracownicy uczestniczący w szkoleniu wykonując zadania
odwołują się do własnego środowiska pracy i w ten sposób zdobywają praktyczne
umiejętności. W efekcie nabyta wiedza ma praktyczne zastosowanie, a efekty
szkolenia są bardzo szybko widoczne.
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Przykładowe programy szkoleniowe z obszarów:
Kompetencje Menedżerskie, Finanse, Analityka
biznesowa, Zarządzanie projektami

OBSZAR: KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE

1. Certyfikat menedżerski VCC
Tytuł szkolenia

Certyfikat menedżerski VCC

Cel szkolenia
Szkolenie kończy się otrzymaniem certyfikatu VCC (Vocational Competence
Certificate), który oznacza przejście programu szkoleniowego oraz zdania egzaminu z
modułu menedżerskiego.
Vocational Competence Certificate (VCC) to jednolity system kształcenia i certyfikacji
kwalifikacji zawodowych, który powstał z myślą o integracji procesów nabywania
wiedzy, umiejętności, kompetencji i kwalifikacji zawodowych z wymaganiami
przedsiębiorstw działających na międzynarodowym rynku pracy. Certyfikaty VCC
opatrzone są znakiem Europass, który rozpoznawany jest na terenie całej Europy przez
sektor edukacji oraz rynku pracy. Europass jest inicjatywą Komisji Europejskiej
umożliwiającą każdemu obywatelowi Europy lepszą prezentację kwalifikacji
zawodowych.
EFEKTY SZKOLENIA
Certyfikowany kurs menedżerski obejmuje swym programem wiele zagadnień
związanych z procesem zarządzania. Na bycie dobrym menedżerem składa się wiele
czynników i wiedza z różnych obszarów. Podstawą jest umiejętność skutecznej
komunikacji interpersonalnej, która stanowi podwaliny kolejnych dyscyplin
niezbędnych w zarządzaniu, jak wystąpień publicznych, negocjacji, czy
psychologicznych aspektów pracy z ludźmi. Istotą kursu jest praktyczne podejście do
tematyki menedżerskiej.
Zakłada się, że po ukończeniu kursu uczestnik będzie posiadał wysokie umiejętności
interpersonalne i zarządcze, poparte obszerną wiedzą i umiejętnościami z obszaru
zarządzania. Menedżer powinien:
• potrafić skutecznie wykorzystywać środki komunikacji werbalnej i niewerbalnej,
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• rozumieć sztukę autoprezentacji i wystąpień publicznych,
• posiąść umiejętność skutecznego słuchania,
• rozumieć różne typy osobowości,
• opisywać psychologiczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi,
• wyznaczać dobrze cele
• potrafić planować i organizować pracę zespołu,
• potrafić zarządzać zespołem i rozwiązywać konflikty.
Kurs skierowany jest do managerów lub osób chcących awansować, pracowników
dążących do samorozwoju i osób chcących poszerzyć swoją wiedzę w zakresie
zarządzania i kierowania ludźmi.
Szkolenie obejmuje również przeprowadzenie testu Thomas International, jednego z
najlepszych testów psychometrycznych na świecie dotyczących stylu zachowania osób
w pracy. Test wypełniany jest przez uczestników on-line w ciągu 8 minut. Dzięki
osiągniętym wynikom można dokładnie określić predyspozycje osobowościowe w
miejscu pracy, mocne strony, ograniczenia, predyspozycje. Dzięki otrzymanym
wynikom każdy z uczestników szkolenia otrzymuje bezpośrednią informację dotyczącą
jego naturalnych predyspozycji, zachowań w pracy oraz jak działa pod presją. Na
podstawie tych informacji otrzymuje również informację, które z kompetencji
powinien dalej rozwijać.
Analiza Profilu Osobowościowego (Thomas International) posiada Certyfikat
Rejestracyjny przyznany przez Brytyjskie Towarzystwo Psychologiczne (BPS), który
potwierdza że analiza spełnia wszystkie kryteria psychometryczne dla tego typu
narzędzi. Thomas International to jeden z liderów i czołowych dostawców tego typu
rozwiązań na świecie.
Całość szkolenia realizowana jest metodą wykładowo – warsztatową z dużą liczbą
ćwiczeń praktycznych. Kurs kończy się egzaminem. Podstawą zdania egzaminu i
zdobycia certyfikatu VCC jest szkolnie oraz zapoznanie się z treścią książki celowo
przygotowanej do tego kursu. Każdy uczestnik otrzymuje podręcznik.
Forma zajęć
Połączenie warsztatów indywidualnych i grupowych.
Dwa 2-dniowe spotkania stacjonarne (2x16h), 1 spotkanie indywidualne.
Poglądowy harmonogram:
- rekrutacja
- otrzymanie przez każdego uczestnika drogą mailową linku do testu Thomas
International (link zostanie wysłany bezpośrednio przez trenera, na adresy mailowe
uczestników)
- wypełnienie testu Thomas International przez uczestników
- 16h (2 dni) – szkolenie – moduł I
- informacja zwrotna z testu Thomas International (spotkania indywidualne 45
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min./os.). Uczestnicy przychodzą tego dnia po kolei w ustalonych terminach
godzinowych. Godzina spotkania dla każdego uczestnika zostanie ustalona
indywidualnie przez trenera z każdym uczestnikiem.
- 16h ( 2 dni) – szkolenie – moduł II
- egzamin – termin dla grupy egzaminu (przy komputerach) poprzez portal
egzaminacyjny zostanie ustalony z trenerem
Czas trwania
48 h; godzina szkoleniowa=45min
Treści programowe
1. Praca menedżera – wprowadzenie.
2. Skuteczna komunikacja.
• Moc komunikacji niewerbalnej – gestykulacja, mimika, kontakt wzrokowy.
• Co przeszkadza w komunikowaniu?
• Uważne słuchanie.
• Style słuchania.
3. Style interpersonalne.
• Profil osobowości – Temperamenty.
4. Psychologiczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi.
5. Wyznaczanie celów.
6. Planowanie i organizacja pracy menedżera zespołu.
7. Sytuacyjny model przywództwa Hersey’a i Blanchard’a
8. Informacja zwrotna – chwalenie i konstruktywna krytyka.
9. Przywództwo i kierowanie zespołem.
• Grupa a zespół.
• Budowanie zespołu.
• Współpraca w zespole.
• Etapy rozwoju zespołu.
10. Role w zespole wg R. M. Belbina.
• Praca nad problemem.
• Zalety i wady grupowego podejmowania decyzji.
• Charakterystyka faz rozwoju grupy.
11. Rozwiązywanie konfliktów.
• Postępowanie w razie konfliktu.
• Przeszkody na drodze do porozumienia.
• Jak radzą sobie z konfliktami osoby o różnych typach osobowości?
12. Założenia operacyjne w NLP.
• System reprezentacji.
• NLP a komunikacja.
13. Negocjacji – fundamenty, rodzaje, fazy, style prowadzenia.
14. Sztuka autoprezentacji.
• Wystąpienia publiczne.
• Trema i stres – skąd się biorą, jak działają i jak sobie z nimi radzić.
• Etykieta w biznesie.
15. Prowadzenie zebrań.
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2. TECHNIKI NEGOCJACJI
Tytuł szkolenia

Techniki negocjacji

Cel szkolenia
Celem szkolenia jest nabycie i doskonalenie przez uczestników wiedzy i umiejętności z
zakresu przygotowania i prowadzenia negocjacji biznesowych z kontrahentami oraz
współpracownikami
Forma zajęć
warsztaty z elementami wykładowymi
Czas trwania
16 h; godzina szkoleniowa=45min
Treści programowe
Moduł 1. Wprowadzenie do zagadnienia negocjacji
 Konflikt interesów
 Strategie podejścia do konfliktu
 Sposoby rozwiązywania konfliktu
 Strategie negocjacyjne
 Taktyki negocjacyjne
Moduł 2. Przygotowanie do negocjacji
 Analiza własnych interesów
 Analiza interesów drugiej strony
 Sposoby pozyskiwania informacji
 Analiza możliwych alternatyw
Moduł 3. Prowadzenie negocjacji
 Pierwsze wrażenie
 Mowa ciała
 Taktyki aktywnego słuchania
 Taktyki przekonywania
 Sposoby stawiania pytań
Moduł 4. Przegląd taktyk negocjacyjnych
 Mądre ustępstwa
 Obietnice
 Groźby
 Taktyki zobowiązania
 Blef
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3. MEDIA MASTER WORKSHOP – WARSZTATY PREZENTACJI I WYSTĄPIEŃ
PUBLICZNYCH
Tytuł szkolenia

Media Master Workshop – warsztaty prezentacji i wystąpień publicznych

Cel szkolenia
Celem szkolenia jest nabycie i doskonalenie przez uczestników wiedzy i umiejętności z zakresu sztuki
skutecznej autoprezentacji i profesjonalnie przygotowanych wystąpień publicznych, na co składają się
m.in.:
 techniki i metody budowania zaufania i wiarygodności prezentującego w oczach słuchaczy
 profesjonalne przygotowanie treści merytorycznej wystąpienia
 zasady udzielania wywiadów przed kamerą
 zasady tworzenia prezentacji multimedialnych
 sztuka przemawiania
 techniki optymalnego wykorzystania przestrzeni
 techniki panowania nad słuchaczami
 techniki wywierania wpływu
Szkolenie prowadzone jest na zasadzie treningu opierającego się w 80% na warsztatach praktycznych
Forma zajęć
warsztaty z elementami wykładowymi; część zajęć odbywa się w profesjonalnym Studio TV
Czas trwania
16 h; godzina szkoleniowa=45min
Treści programowe
Moduł 1. Zasady przygotowania wystąpienia
 Logika i struktura wystąpienia
 Dobór treści wystąpienia do zidentyfikowanych potrzeb
 Środki wzmacniające przekaz werbalny
 Zasady wyboru, zbierania i wykorzystywania źródeł danych merytorycznych do
wystąpienia
 Przygotowanie miejsca wystąpienia i urządzeń technicznych
Szacowany czas trwania modułu: 2x45 min.
Moduł 2. Techniki skutecznej autoprezentacji
 Modulacja głosu
 Tempo wypowiedzi
 Dramatyzm przekazu
 Techniki przedstawiania sylwetki prezentującego
 Trening przemawiania
 Kontrola czasu w trakcie wystąpienia
 Techniki kontroli stresu przed wystąpieniem
Szacowany czas trwania modułu: 3x45 min
Moduł 3. Komunikacja niewerbalna w autoprezentacji i wystąpieniach publicznych
 Zasady gestykulacji
 Mimika twarzy
 Techniki wzrokowego porozumiewania się z uczestnikami
 Zasady zarządzania przestrzenią i sposoby poruszania się w trakcie wystąpienia
Szacowany czas trwania modułu: 3x45 min.
Centrum Edukacji Menedżerskiej
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
al. Niepodległości 10,
61-875 Poznań
tel. + 48 61 854 39 18
NIP: 777-00-05-497
REGON 00000-1525

Moduł 4. Techniki panowania nad grupą w trakcie wystąpienia
 Zasady budowania zaufania i własnej wiarygodności w oczach słuchaczy
 Zasady prowadzenia dyskusji w trakcie prezentacji
 Sztuka zadawania pytań
 Zasady aktywnego słuchania
 Techniki radzenia sobie z „trudnymi” słuchaczami
 Techniki wywierania wpływu
Szacowany czas trwania modułu: 3x45 min.
Moduł 5. Szkolenia w praktyce
 Warsztaty prowadzone przy użyciu kamery. Każdy uczestnik przeprowadza krótką
prezentację z zadanego przez trenera wcześniej tematu, wykorzystując zdobytą wiedzę
Szacowany czas trwania modułu: 5x45 min.
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4. ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM
Tytuł szkolenia

Zarządzanie zespołem

Cel szkolenia
Celem szkolenia jest nabycie i doskonalenie przez uczestników wiedzy i umiejętności z
zakresu:
- zasad funkcjonowania zespołów w organizacji
- budowania własnych kompetencji w zakresie zarządzania ludźmi
- skutecznej komunikacji z pracownikami
- sposobów podnoszenia wydajności i efektywności podwładnych
- umiejętności przywódczych
- skutecznego budowania systemów motywacyjnych
- wartościowania pracy
- metod i technik kompleksowej oceny pracowników
Forma zajęć
Warsztaty z elementami wykładowymi
Czas trwania
16 h; godzina szkoleniowa=45min
Treści programowe
Moduł 1. Podstawowe zasady funkcjonowania ludzi w przedsiębiorstwie
 Cechy efektywnego zespołu
 Praktyczne różnice pomiędzy grupą a zespołem w firmie
 Zasady funkcjonowania zespołu i role grupowe
 Komunikacja i zasady współdziałania w zespole
Moduł 2. Jak skutecznie planować i organizować pracę swojego zespołu?
 Czym jest zarządzanie przez cele?
 Ustalanie celów
 Podział zadań i wspieranie ich realizacji
 Weryfikowanie stopnia realizacji zadań
Moduł 3. Metody grupowego rozwiązywania problemów biznesowych
 Techniki twórcze
 Techniki analityczne
 Poszukiwanie rozwiązań
 Podejmowanie decyzji
Moduł 4. Zasady i techniki skutecznego motywowania pracowników
 Jak skutecznie motywować?
 Tworzenie systemów motywacyjnych
 Komunikacja w motywowaniu
 Informacja zwrotna i jej rola w zarządzaniu zespołem
 Zasady skutecznego coachingu
 Integracja i budowanie zaufania
Moduł 5. Wartościowanie pracy i kompleksowa ocena pracowników
 Metody wartościowania pracy (sumaryczne, analityczne)
 Metodologia wdrażania programów oceny pracowniczej
 Techniki oceniania pracowników
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5. COACHING MENEDŻERSKI
Tytuł szkolenia

Coaching menedżerski

Cel szkolenia
Cele:





Przedstawienie idei coachingu.
Wyjaśnienie zasad coachingowego budowania relacji z pracownikiem.
Omówienie właściwej postawy lidera.
Przedstawienie idei motywacyjnego delegowania zadań. Wdrożenie
uczestnika szkolenia w coachingowe rozliczanie z zadań
Korzyści:
 Nabycie umiejętności stawiania wyzwań pracownikom.
 Wzmocnienie kompetencji rozwijania podwładnych.
 Poznanie metod coachingowego budowania relacji z pracownikiem.
 Podniesienie efektywności motywacyjnego delegowania oraz coachingowego
rozliczania z zadań.
 Podniesienie poziomu komunikacji z pracownikami usprawnienie
wykonywanych działań na linii pracodawca-pracownik.
Forma zajęć
Warsztaty z elementami wykładowymi
Czas trwania
16h; godzina szkoleniowa=45min
Treści programowe
I. Stawiaj wyzwania swoim pracownikom
- Rozwijaj pracowników na trzech płaszczyznach: wiedzy, umiejętności i przekonań
- Wykorzystuj wewnętrzną motywację pracowników do rozwoju.
II. Coachingowo buduj relację szef-pracownik
- Korzyści z coachingu dla menedżera, pracownika i firmy.
- Coaching w zarządzaniu i rozwijaniu kompetencji zespołu.
- Coaching, jako metoda zwiększania wydajności pracowników.
- Pytaj! – to kluczowe narzędzie pracy szefa.
III. Angażuj pracowników w proces własnego rozwoju
- Obserwuj i analizuj pracę pracowników podczas spotkań.
- Bądź proaktywny, aby lepiej kontrolować i wpływać na poziom zaangażowania
pracowników.
IV. Postawa i umiejętności lidera-coacha
Wspieraj rozwój kompetencji pracowników swoimi umiejętnościami i
zachowaniami.
- Przekonania i wartości wspierające pracę lidera.
- Spójność wewnętrzna lidera.
V. Zadania – wyznaczaj i organizuj
- Zarządzaj przez planowanie.
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- Reguła Pareto a planowanie pracy.
- Narzędzia i techniki organizacji swojej pracy.
VI. Motywacyjnie deleguj zadania
- Przećwicz procedurę „delegowania zadań”
VII. Rozliczaj z zadań metodą coachingową
- Informacja zwrotna – kiedy? jak?.
- Surowa, sprawiedliwa ocena jest potrzebna podwładnemu i szefowi tak samo jak
pochwała.
- Stopień i jakość wykonania zadania oraz przyrost kompetencji – dwa niezbędne
aspekty rozliczania z zadań. Przećwicz procedurę „rozliczania z zadania”.
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OBSZAR: FINANSE

1. WYCENA PRZEDSIĘBIORSTW
Tytuł szkolenia

Wycena przedsiębiorstw

Cel szkolenia
Udział w szkoleniu „Wycena przedsiębiorstwa” umożliwi uczestnikom spojrzenie na
podmiot gospodarczy z punktu widzenia tworzenia jego wartości. Zaprezentowane w
trakcie przykłady zaopatrzą uczestników w rozbudowany wachlarz metod, które będą
mogły być zastosowane do określenia wartości zarówno dynamicznie rozwijających się
przedsiębiorstw, jak i podmiotów chylących się ku upadłości. Wszechstronna
znajomość tych metod jest niezmiernie ważna w dobie dynamicznie rozwijającego się
rynku kontroli, ponieważ pozwala na racjonalne kształtowanie oczekiwań zarówno
stronie nabywającej przedsiębiorstwo, jak i stronie sprzedającej.
Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, które zainteresowane są tematyką
wyceny przedsiębiorstw. W szczególności polecane jest właścicielom oraz
zarządzającym podmiotami gospodarczymi, którym umiejętność wyceny
przedsiębiorstwa umożliwiłaby zajęcie silnej pozycji negocjacyjnej przy transakcjach
kupna, bądź sprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa. Udział w szkoleniu
polecany jest również wszystkim decydentom, pragnącym poznać w jaki sposób
podejmowane przez nich decyzje wpływają na wartość przedsiębiorstwa. Na
uczestnictwie w szkoleniu niewątpliwie skorzystają również pracownicy działów
finansowo-księgowych, planowania, analiz oraz controlingu, dla których znajomość
technik wyceny przedsiębiorstwa może stanowić ważny element zawodowego
portfolio.
Forma zajęć
Warsztaty komputerowe
Czas trwania
16 h; godzina szkoleniowa=45 min.
Treści programowe

Wartość przedsiębiorstwa i jej nośniki
Wycena: perspektywa księgowego a zarządzającego finansami
Metody wyceny przedsiębiorstwa
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Wartość wewnętrzna aktywów
Szacowanie przepływów pieniężnych na potrzeby wyceny metodą dochodową
Szacowanie stopy dyskontowej na potrzeby wyceny metodą dochodową,
analiza ryzyka w wycenie
Wycena metodą dochodową, porównawczą oraz majątkową – studium
przypadków

2. OCENA OPŁACALNOŚCI INWESTYCJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE
Tytuł szkolenia

Ocena opłacalności inwestycji w przedsiębiorstwie

Cel szkolenia
Nadrzędnym celem funkcjonowania przedsiębiorstw jest maksymalizacja ich wartości,
a wszystkie decyzje inwestycyjne podejmowane w przedsiębiorstwie powinny
prowadzić do realizacji tego celu. Na proponowanym szkoleniu przestawione zostaną
metody, które pozwolą spojrzeć na inwestycje w rozpatrywane aktywa z punktu
widzenia ich wpływu na wartość przedsiębiorstwa. Uczestnicy poznają wiele metod
bazujących na przepływach pieniężnych mających postać wpływów oraz wydatków z
tytułu inwestycji. Przedstawione zostaną także metody analizy ryzyka projektów
inwestycyjnych oraz oceny opłacalności inwestycji nietypowych. Należy podkreślić, że
projekt inwestycyjny rozumiemy szeroko, zarówno poprzez zakup maszyny do
przedsiębiorstwa, jak i fuzję czy przejęcie innego podmiotu.
Szkolenie kierowane jest do właścicieli przedsiębiorstw, którzy chcą dokonać oceny,
czy planowane inwestycje przełożą się na wzrost wartości ich przedsiębiorstw, a także
do osób bezpośrednio odpowiedzialnych za zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, a
zwłaszcza za podejmowanie decyzji inwestycyjnych. Szkolenie polecane jest również
pracownikom działów transakcyjnych, finansowo-księgowych, planowania, analiz oraz
controlingu. Na udziale w szkoleniu skorzystają również inwestorzy, którzy chcą
dokonać oceny skutków transakcji pomiędzy podmiotami, również w przypadku gdy
co najmniej jeden z nich notowany jest na rynku publicznym.
Forma zajęć
Warsztaty komputerowe
Czas trwania
24 h; godzina szkoleniowa=45 min.
Treści programowe
Zasady tworzenia planu finansowego na potrzeby oceny opłacalności inwestycji.
Kalkulacja stopy dyskontowej.
Mierniki opłacalności inwestycji: NPV, IRR, MIRR, okres zwrotu, PI.
Analiza ryzyka w projektach inwestycyjnych: : analiza wrażliwości, analiza scenariuszy,
analiza Monte Carlo.
Ocena efektywności inwestycji nietypowych.
Ocena opłacalności transakcji fuzji i przejęć
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3. PLANOWANIE FINANSOWE I BUDŻETOWANIE W PRZEDSIĘBIORSTWIE
Tytuł szkolenia

Planowanie finansowe i budżetowanie w przedsiębiorstwie

Cel szkolenia
Podstawowym długookresowym celem funkcjonowania przedsiębiorstwa jest
maksymalizacja jego wartości dla właścicieli. Osiągnięcie tego celu wymaga
właściwego planowania oraz budżetowania. Dobrze skonstruowany plan finansowy
pozwala nie tylko na sprawdzenie, czy zakładany cel jest możliwy do osiągnięcia w
danych warunkach, ale również na wskazanie możliwych dróg osiągnięcia tego celu, na
przykład poprzez dobór odpowiednich źródeł finansowania lub zarządzanie kapitałem
obrotowym netto. Na szkoleniu uczestnicy poznają podstawowe metody
umożliwiające prognozowanie zmiennych finansowych będących fundamentem planu
finansowego, rodzaje różnych planów finansowych oraz zasady podejmowania na ich
podstawie decyzji ukierunkowanych na realizację założonego celu. Omawiane na
podstawie praktycznych przykładów treści będą dotyczyły również analizy ryzyka
utworzonego planu finansowego, a także zagadnień z zakresu budżetowania
stanowiącego formę planowania finansowego. Szkolenie skierowane jest w
szczególności do:
1)właścicieli i zarządzających przedsiębiorstwami, odpowiedzialnych za formułowanie
celów finansowych przedsiębiorstwa, określenie dróg ich osiągniecia oraz
monitorowanie ich realizacji,
2)osób zarządzających finansami i osób zajmujących się modelowaniem finansowym,
4)osób chcących pozyskać zewnętrzne finansowanie w oparciu o przygotowywany
biznes plan,
5)pracowników działów pozyskiwania funduszy UE, finansowo-księgowych,
planowania, analiz oraz controlingu,
6)osób zainteresowanych technikami prognozowania zmiennych finansowych.
Forma zajęć
Warsztaty komputerowe
Czas trwania
24 h; godzina szkoleniowa=45 min.
Treści programowe
Przedmiot planowania finansowego. Różnice pomiędzy planowaniem a
prognozowaniem.
Rodzaje planów finansowych. Podejmowanie decyzji a rodzaj planu finansowego.
Elementy składowe planu finansowego. Istota oraz zasady konstruowania zestawień
finansowych pro forma.
Uproszczone metody planowania finansowego
Plan finansowy na potrzeby zarządzania płynnością. Konstrukcja preliminarza obrotów
gotówkowych.
Uwzględnienie ryzyka w planowaniu finansowym: analiza wrażliwości, analiza
scenariuszy, analiza Monte Carlo.
Istota i rodzaje budżetów. Zasady i metody tworzenia budżetów w przedsiębiorstwie.
Analiza odchyleń - rodzaje, sposoby ustalania i interpretacja.
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OBSZAR: ANALITYKA BIZNESOWA

1. ZASTOSOWANIE MS EXCEL W PRAKTYCE BIZNESOWEJ
Tytuł szkolenia

Zastosowanie MS Excel w praktyce biznesowej

Forma zajęć
Warsztaty komputerowe
Czas trwania
16 h; godzina szkoleniowa=45 min.
Treści programowe
Możliwości i ograniczenia zastosowania arkusza kalkulacyjnego
Podstawowe techniki pracy w arkuszu: sposoby adresowania i rodzaje danych.
Podstawy formatowania
Formatowanie niestandardowe i warunkowe
Tworzenie formuł. Przykłady zastosowania funkcji matematycznych, logicznych,
tekstowych, itp.
Tworzenie dynamicznych zakresów, pobieranie zakresów poprzez nazwę
Formularze i ich rola w sterowaniu arkuszem
Zaawansowanie techniki tworzenia wykresów
Analiza poprawności danych
Podstawy wykorzystania tabel przestawnych
Wykorzystanie narzędzi: Szukaj wyniku, Solver oraz Analiza danych
Ochrona arkusza – możliwości i ograniczenia
Podstawy VBA – możliwości jego wykorzystania w automatyzacji pracy
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OBSZAR: ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

1. AKADEMIA PROJECT MANAGEMENT
Tytuł szkolenia

Akademia Project Management

Cel szkolenia
Umiejętności z zakresu zarządzania projektami są obecnie jednymi z najbardziej
poszukiwanych kompetencji w biznesie. Dzisiaj projektami zarządza się we wszystkich
organizacjach oraz branżach. Dotyczy to zarówno projektów realizowanych wewnątrz
firmy, jak i tych skierowanych do klienta zewnętrznego.
Szkolenie skierowane jest do osób zarządzających projektami, przygotowujących się
do tej roli oraz członków zespołów projektowych. Cały program oraz przebieg
szkolenia oparty jest na uznanych międzynarodowych standardach zarządzania
projektami oraz najlepszych praktykach menedżerskich. Na zajęciach uczestnicy
zdobywają nie tylko wiedzę, ale również nabierają konkretne umiejętności
posługiwania się metodami i narzędziami zarządzania projektami. Ponadto poznają
praktyczne problemy z jakimi można zetknąć się w projektach oraz sposoby ich
rozwiązywania.
Dodatkową oraz szczególną wartością szkolenia jest przejście przez każdego
uczestnika kursu przez unikalny test behawioralny Thomas International, dzięki
któremu każdy z uczestników otrzyma praktyczne wskazówki odnośnie swoich
predyspozycji w zakresie pracy w środowisku projektowym.
Celem szkolenia jest:
 Zapoznanie się z istotą i zasadami zarządzania projektem
 Poznanie sposobów definiowania i szczegółowego planowania projektu
poprzez wykorzystanie odpowiednich technik
 Poznanie specyfiki tworzenia i kierowania zespołem projektowym
 Poznanie metod monitorowania i kontrolowania realizacji projektu
Korzyści:
 Efektywne planowanie projektów, które zwiększa prawdopodobieństwo
osiągnięcia przyjętych celów.
 Usprawnienie pracy zespołu projektowego i poprawa jego wydajności
 Podniesienie poziomu skuteczności zarządzania czasem, zasobami, jakością
oraz zakresem projektu.
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Forma zajęć
Szkolenie ma charakter wykładowo - warsztatowy z przykładami praktycznymi,
ćwiczeniami zespołowymi, indywidualnymi oraz testami.
1.
Każdy z uczestników otrzymuje komplet materiałów obejmujących treść
slajdów prezentowanych w trakcie zajęć.
2.
Cases – omawiane kluczowe zagadnienia następnie ćwiczone są w grupach
kilkuosobowych. Uczestnicy w ten sposób praktycznie sprawdzają i weryfikują
konkretne metody i narzędzia zarządzania projektami. Zespoły otrzymują
wydrukowane polecenia i realizują je w zespołach we wskazanym czasie (od kilku do
max 30 minut). Weryfikacja poprawności zrealizowanych ćwiczeń następuje:
a) w przypadku krótkich i mało złożonych ćwiczeń zaraz po jego wykonaniu,
b) w przypadku złożonych ćwiczeń – 2 dni po szkoleniu zostaje przesłana informacja
zwrotna z weryfikacją i komentarzem do zrealizowanych przez zespoły ćwiczeń.
Czas trwania

16 h; godzina szkoleniowa=45 min.

Treści programowe
1. Istota i specyfika zarządzania projektami





Na czym polega zarządzanie projektami i czym się różni od zarządzania
procesowego?
Kluczowe czynniki decydujące o powodzeniu projektu – co robić a czego nie
należy robić w projektach
Etapy i procesy w zarządzaniu projektami, które należy realizować dobrze
Organizacyjne przygotowanie projektu – co należy zrobić, aby uniknąć w
przedsiębiorstwie organizacyjnego zamieszania związanego z realizowanym
projektem

W tej części szkolenia uczestnicy zostaną wprowadzeni w specyfikę zarządzania
projektami. Etap ten jest o tyle istotny, że jak wykazują doświadczenia praktyczne,
wielu kierujących projektami nie do końca rozumie specyfikę projektów i popełnia
podstawowe błędy. Uczestnicy szkolenia w tej fazie poznają najważniejsze elementy
decydujące o efektywności w zarządzaniu projektami oraz poznają te aspekty, na
których powinni być w szczególności skoncentrowani. W dalszej części przedstawione
zostaną etapy oraz procesy zarządzania projektami, które składają się na całą
metodykę postępowania. Istotnym elementem tej części szkolenia jest przedstawienie
organizacyjnych aspektów zarządzania projektami. W tej części uczestnicy dowiedzą
się jak ważne jest odpowiednie umiejscowienie i zorganizowanie projektu w ramach
struktury przedsiębiorstwa, aby uniknąć późniejszych nieporozumień, konfliktów oraz
chaosu organizacyjnego
2. Planowanie wstępne projektu





Rozpoznanie potrzeb i oczekiwań zleceniodawcy projektu
Właściwa komunikacja między Zleceniodawcą a Kierownikiem projektu
Podział ról i obowiązków między Zleceniodawcą, Kierownikiem Projektu a
Zespołem Projektowym
Zdefiniowanie celów projektu
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Metoda SMART jako praktyczne narzędzie definiowania celów projektowych
Wstępne zdefiniowanie zespołu projektowego
Zasady i kryteria doboru członków zespołu projektowego
Analiza interesariuszy projektu
Analiza ryzyka projektu

W niniejszej części szkolenia uczestnicy dowiedzą się jak umiejętnie przygotować
projekt od strony właściwego podziału ról organizacyjnych w projekcie oraz
wstępnego przygotowania zespołu projektowego. Ponadto słuchacze nabiorą
praktycznej umiejętności tworzenia optymalnej kaskady celów projektowych w
różnych perspektywach (różne punkty widzenia). Ważnym elementem tej części
szkolenia jest zrozumienie potrzeby i nabranie umiejętności przeprowadzenia analizy
interesariuszy projektu oraz analizy ryzyka. Są to newralgiczne dla projektu działania, o
których nie powinien zapominać Kierownik Projektu.
3. Szczegółowe planowanie projektu






Znaczenie planowania szczegółowego dla dalszego przebiegu projektu
Zasady i wskazania, które należy uwzględnić, aby plany były realne
Trójkąt ograniczeń projektowych (koszt – jakość – czas)
Przygotowanie Struktury Podziału Prac (WBS – Work Brakedown Structure) –
określenie zasobów i budżetu projektowego
Opracowanie harmonogramu Gantt’a w oparciu o WBS

Planowanie szczegółowe jest jednym z najtrudniejszych a jednocześnie kluczowym
etapem w zarządzaniu projektami. Techniczna umiejętność przygotowania planu
szczegółowego to za mało jeśli Kierownik Projektu właściwie nie zrozumie znaczenia
tego etapu dla dalszego przebiegu projektu. W tej części szkolenia uczestnicy nie tylko
dowiedzą się dlaczego planowanie jest tak ważne, ale również nabiorą umiejętności
planowania realistycznego oraz uświadomią sobie znaczenie różnych kategorii
ograniczeń projektowych. W trakcie tej części szkolenia każdy uczestnik w praktyczny
sposób zapozna się z dwoma technikami planowania: WBS-em oraz harmonogramem
Gantt’a. Ponadto zrozumie istotne elementy tych technik i ich krytyczne niuanse
niezbędne do prawidłowego ich wykorzystania.
4. Organizacja projektu





Ostateczne doprecyzowanie składu zespołu projektowego
Przygotowanie zasad współpracy oraz komunikacji wewnątrz projektu
Określenie dokumentacji projektowej (rejestry / raporty)
Przygotowanie Dokumentu Organizacyjnego Projektu (DOP) / Karty
Projektowej

Celem tej części szkolenia jest zapoznanie uczestników z etapem projektu, w którym
ostatecznie, przed uruchomieniem projektu, następuje doprecyzowanie formalnych
elementów projektu związanych z zasadami komunikacji i przepływu informacji,
posługiwania się dokumentami projektowymi. Całość opracowanych zasad zawarta
jest w kluczowym dokumencie zarządzania projektami, który stanowi statut projektu i
określany jest jako Dokument Organizacyjny Projektu lub Karta Projektu. Etap ten jest
ważny dla projektu ponieważ wprowadza porządek do projektu i określa jasne i
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czytelne zasady współpracy w trakcie realizowanego projektu. W trakcie szkolenia
zwraca się uwagę na to, aby formalne przygotowanie projektu nie było zbyt
rozbudowane i zbiurokratyzowane. Stosowana jest zatem zasada lean thinking.
5. Realizacja projektu






Koordynacja działań zespołu projektowego
Zarządzanie ryzykiem, zmianą projektu oraz problemami
Modyfikacje planu
Uwzględnianie krzywej wydajności osobistej oraz cyklu dnia w zarządzaniu
czasem
Zarządzanie czasem poprzez zlecanie (delegowanie)

Realizacja Projektu to w dużym stopniu wykorzystanie przez kierownika projektu
umiejętności organizacyjnych oraz konsekwencji realizacji przyjętych założeń i zasad
projektowych. W tej części szkolenia zwrócona zostanie uwaga na fundamentalne dla
etapu realizacji projektu działania takie jak: obejmujące efektywne wykorzystanie
czasu projektowego, właściwa organizacja spotkań projektowych, a także umiejętne
zarządzanie trzema kluczowymi kategoriami tzn. zmianą, ryzykiem oraz problemem w
projekcie.
6. Zakończenie projektu





Raport końcowy projektu
Ocena osiągniętych wyników
Akceptacja projektu
Archiwizacja dokumentacji projektowej

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak i kiedy zamknąć projekt, uwzględniając poziom
satysfakcji zlecającego projekt oraz biorąc pod uwagę formalny aspekt zarządzania
projektami.
7. Personalne aspekty zarządzania projektami






Tworzenie profilu kompetencji członków zespołu
Rola lidera zespołu w trakcie tworzenia i kierowania zespołem (typy i style
kierowania zespołem projektowym)
Dynamika i etapy kształtowania się zespołu – zespół a grupa
Zarządzanie konfliktem – psychologiczne aspekty kierowania zespołem
projektowym
Motywowanie / inspirowanie / angażowanie członków zespołu projektowego
w projekcie

Doświadczenia praktyczne oraz badania wskazują, że jednym z najważniejszych dla
efektywności projektów elementem jest umiejętne uwzględnienie problematyki
personalnej. Obejmuje ona dobór i zarządzanie zespołem projektowym oraz
kształtowanie zachowania i kultury organizacyjnej w zespole, która sprzyja motywacji i
zaangażowaniu w projekcie. W tej części szkolenia uczestnicy poznają najważniejsze
zasady i konkretne sposoby oddziaływania na zespół oraz poszczególnych jego
członków z uwzględnieniem mechanizmów psychologii społecznej oraz aspektów
behawioralnych.
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2. METODYKA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI PRINCE2 FOUNDATION
Tytuł szkolenia

Metodyka Zarządzania Projektami PRINCE2 FOUNDATION

Cel szkolenia
Celem szkolenia jest poznanie i zrozumienie fundamentalnych elementów metodyki
PRINCE2®. Prowadzone jest ono w formie wykładu oraz praktycznych ćwiczeń
opartych na rozbudowanym studium przypadku. Szkolenie zakończone jest
egzaminem certyfikującym. W przypadku uzyskania min. 50% (35 pkt) uczestnik
otrzymuje międzynarodowy certyfikat PRINCE2® Foundation.
Metodyka zarządzania projektami PRINCE2® powstała w Wielkiej Brytanii w 1989
roku. Dziś jest powszechnie rozpoznawanym i zalecanym standardem w krajach UE jak
i na całym świecie. Wdrożona została m.in. w strukturach dowodzenia NATO, z
korzyścią stosowana jest zarówno przez biznes (m.in. branża IT, energetyka, usługi) jak
i przez sektor publiczny (ministerstwa, agencje rządowe, JST).
Zarządzanie projektami zgodnie z PRINCE2® podnosi ich skuteczność oraz efektywność
realizacji, odciąża naczelną kadrę kierowniczą organizacji od bieżącego zarządzania
projektem. Zapewnia skuteczny nadzór, a jednocześnie daje Kierownikom Projektów
jednoznaczne i skuteczne mechanizmy zarządcze, przez co maksymalizuje szanse
sukcesu projektu w ramach zaplanowanych terminów, budżetu, w zakresie i przy
spełnieniu określonych wymagań jakościowych z dbałością o ciągłe uzasadnienie
biznesowe. Jednocześnie w przypadku wystąpienia nieoczekiwanych trudności
zapewnia mechanizm ich wczesnego wychwytywania, analizy oraz eskalacji w
przypadku zagrożenia tolerancji.
Ze względu na zasadę dopasowania do warunków projektu zapewnia odpowiednie
przeskalowanie poziomu szczegółowości jak i formalizacji przetwarzanych informacji
oraz podejmowanych decyzji. Bardzo dobrze sprawdza się we wdrażaniu systemów IT
zarówno standardowych np. klasy ERP jak i tworzonych na zlecenia zamawiającego.
Szkolenie skierowane jest do osób, które:




są kierownikami projektów,
są członkami zespołów projektowych ,
są menedżerami zaangażowanymi w proces wsparcia i nadzoru kierownika
projektu ,
 chcą podnieść swoje kwalifikacje w zakresie zarządzania projektami.
Korzyści dla uczestnika:
Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie:
 potrafił wykorzystać techniki i narzędzia stosowane w projektach
realizowanych zgodnie z PRINCE2®,
 potrafił dobrać odpowiednie elementy metodyki PRINCE2® do określonych
sytuacji w projekcie
 efektywniej zarządzał ryzykiem zarówno biznesowym, jak i projektowym ,
 potrafił kontrolować przebieg projektu.
Korzyści dla organizacji:
Każda organizacja po przystosowaniu i wdrożeniu standardu będzie miała możliwość
osiągania szeregu korzyści biznesowych, między innymi:
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utrzymanie zasadności biznesowej wszystkich realizowanych zgodnie z
dostosowaną metodyką projektów,
regulację relacji zarządczych w środowisku zamawiający/dostawca,
zoptymalizowana i spójna struktura organizacyjna i ład projektowy, jako
element ładu korporacyjnego,
elastyczność i zdolność do reagowania na zmiany,
umiejętność koncentrowania się na dostarczaniu produktów i tworzenia
potencjału do osiągania korzyści,
efektywne wykorzystanie kadry zarządzającej,
wspólny zarówno w organizacji jak i jej otoczeniu język komunikacji w
projektach,
wykorzystanie doświadczeń z projektów realizowanych przez organizację jak i
w otoczeniu organizacji.

Forma zajęć
Warsztaty z elementami wykładowymi
Czas trwania
3 dni=24h (1h szkoleniowa=45 min.)
Treści programowe
Główne moduły:
 Przegląd metodyki PRINCE2®.
 Temat Organizacja.
 Proces Przygotowanie Projektu.
 Temat Uzasadnienie Biznesowe.
 Proces Inicjowanie Projektu.
 Temat Plany.
 Temat Jakość.
 Temat Ryzyko.
 Proces Zarządzanie Końcem Etapu.
 Temat Postępy.
 Proces Sterowanie Etapem.
 Temat Zmiana.
 Proces Zarządzanie Dostarczaniem Produktów.
 Proces Zamykanie Projektu.
 Proces Zarządzanie Strategiczne Projektem.
 Przykładowe egzaminy PRINCE2® Foundation wraz z omówieniem.
W trakcie szkolenia przeprowadzone zostanie GRA Wielkie Dionizje:
Gra „PRINCE2 Game: Wielkie Dionizje” przenosi uczestników do świata
greckich Dionizji, w którym mają za zadanie stworzenie widowiska
teatralnego. Konkurują oni ze sobą o to, kto szybciej i jak najmniejszym
kosztem zrealizuje cel. Istotą gry jest wykorzystanie umiejętności planowania
odpowiedniej strategii oraz analizy szans, możliwości, ryzyka i zagrożeń.
Dzięki udziale w grze uczestnicy poznają podstawowe założenia tradycyjnego
zarządzania projektami. Mogą przekonać się również na własnej skórze, jakie
konsekwencje ma nieodpowiednie zarządzanie ryzykiem i jakością w
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projekcie.
Gry szkoleniowe to nie tylko świetny sposób na zdobycie wiedzy z zakresu
zarządzania projektami. Dzięki nim można również przekonać się, czym w
praktyce różni się podejście tradycyjne od zwinnego.

3. ZWINNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI AgilePM
Tytuł szkolenia

Zwinne Zarządzanie Projektami AgilePM

Cel szkolenia
Agile Project ManagementTM – AgilePM® (Zwinne Zarządzanie Projektami) jest
podejściem, zapewniającym dużą elastyczność zarządzania przy jednoczesnym
zachowaniu koncepcji projektu wymagającego standardów, ładu i przejrzystości
zarządczej. AgilePM® funkcjonuje obok bardziej formalnych podejść do zarządzania
takimi jak PRINCE2® i dobrze uzupełnia się z procesami zarządzania jakością (np.
ISO9001 i CMMI).
Metodyka AgilePM® umożliwia organizacjom uzyskanie korzyści ze zwinnego
podejścia bez wprowadzania niepotrzebnego ryzyka. Daje gwarancję, że zwinne
podejście staje się ustrukturyzowane i wyważone, zachowując to, co dobre w
organizacji, wykorzystując istniejące dobre praktyki w obrębie zarządzania i realizacji
projektu i odnosząc jednocześnie korzyści z bardziej elastycznego sposobu pracy.
Akcentuje przy tym samodzielność zespołu w podejmowaniu decyzji projektowych
oraz umożliwia dostarczenie na czas produktu należytej jakości i dopasowanego do
potrzeb klienta.
AgilePM® oparty jest o metodykę DSDM® Atern® (Dynamic Systems Development
Method) – jedno z najbardziej dojrzałych, usystematyzowanych podejść typu Agile na
świecie i posiada rozpoznawaną na całym świecie ścieżkę certyfikacyjną APM Group.
Szkolenia AgilePM® przeznaczone są w głównej mierze dla osób pracujących w
środowisku projektowym, pragnących wykorzystać w swojej pracy filozofię Agile.
Adresaci szkolenia:
•

Kierownicy projektów oraz Kierownicy zespołów projektowych.

•

Kadra zarządzająca projektami.

•

Kierownicy zespołów wytwórczych / kierownicy zespołów.

•

Kadra zarządzająca i pracownicy firm usługowych z sektora IT.

•

Wszyscy zainteresowani poznaniem różnic między PRINCE2® a AgilePM®.

•

Wszyscy zainteresowani stosowaniem metodyki AgilePM® w praktyce.

•

Wszyscy zainteresowani uzyskaniem certyfikatu AgilePM® Foundation.
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Korzyści dla uczestników
•
Zdobycie wiedzy na temat procesów, produktów, ról, korzyści i wyzwań w
metodyce AgilePM®.
•

Poznanie cyklu życia projektu prowadzonego zgodnie z AgilePM®.

•

Poznanie różnic w podejściach zwinnych a podejściach klasycznych.

•

Przygotowanie się do certyfikacji AgilePM® Foundation.

Forma zajęć
Warsztaty z elementami wykładowymi
Czas trwania
2 dni, 16h (1h szkoleniowa=45 min.)
Treści programowe
1. Wprowadzenie do Agile - co to jest podejście zwinne? Jakie są odmiany podejść
zwinnych? Które wybrać dla konkretnego projektu?
2. Podstawy AgilePM® - ograniczenia projektu w podejściu tradycyjnym i zwinnym.
Filozofia AgilePM oraz przegląd ośmiu pryncypiów AgilePM®.
3. Role i odpowiedzialności - struktura ról i ich zakresy odpowiedzialności. Role
poziomu projektu, zespołu realizacyjnego i role wspierające (inne).
4. Przygotowanie do zarządzania projektem AgilePM® – krytyczne czynniki sukcesu.
Wstępna ocena zespołowa projektu. Kluczowe elementy przygotowania się do
projektu.
5. Zarządzanie projektem Agile - style zarządzania. Cechy zarządzania projektem w
podejściu zwinnym. Kluczowe rekomendacje.
6. Procesy i produkty AgilePM® - środowisko zarządcze projektu AgilePM®. Przegląd
typowych faz projektu AgilePM® oraz produktów z nimi związanych.
7. Komunikacja - rola komunikacji w projekcie zwinnym. Dedykowane techniki
wspierające komunikację (warsztaty facylitowane, modelowanie, codzienne zbiórki i
rozwój iteracyjny) i ich znaczenie.
8. Priorytetyzacja i okienka czasowe - technika priorytetyzacji MoSCoW. Kto ustala
priorytet i jak? Co to jest okienko czasowe (timebox) w podejściu AgilePM®? Typowa
wielkość okienka czasowego i jego elementów. Plan Dostarczania vs. Okienko Czasu
Rozwoju vs. Iteracje.
9. Sterowanie (kontrolowanie) projektem Agile - cechy sterowania projektem w
podejściu zwinnym. Zarządzanie ryzykiem w projekcie. Kluczowe rekomendacje.
10. Wymagania i szacowanie w AgilePM® - wykaz wymagań z priorytetami i rola
Analityka Biznesowego w projekcie zwinnym. Różne techniki szacowania
wykorzystywane w AgilePM®. Zalecane podejście do monitorowania projektu.
11. Planowanie projektów zwinnych - planowanie w AgilePM®, czym się różni od
podejścia tradycyjnego? Jakość kluczowym aspektem wymagającym zaplanowania.
Plany w AgilePM® (Zarys Planu, Plan Dostarczania i Plan Wdrożenia).
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GRA:
Uczestnicy autorskiej gry „Agile Game: Agile Warrior” mają okazję zrozumieć i
sprawdzić w praktyce główne różnice pomiędzy tradycyjnym i zwinnym podejściem w
zarządzaniu projektami. W jaki sposób?
Podczas gry „Agile Game: Agile Warrior” zespoły zarządzają wojownikiem, którego
celem jest dostać się do elitarnego zakonu Agile. Wykonanie tego zadania jest możliwe
poprzez podnoszenie zdolności bojowej wojownika i realizację kolejnych misji. Gra ma
na celu zapoznać uczestników z metodą MoSCoW, priorytetyzacją zadań oraz
głównym sposobami zwinnego zarządzania projektami.
Egzamin AgilePM® Foundation
Egzamin AgilePM® Foundation to test jednokrotnego wyboru, składający się z 50
pytań. Do zdania egzaminu wymagane jest uzyskanie 50%, czyli co najmniej 25
punktów (z 50 możliwych). Za każdą poprawną odpowiedź zdający otrzymuje 1 punkt.
Egzamin trwa 40 minut i jest dostępny w języku polskim bądź angielskim. Nie ma
ujemnych punktów za błędne odpowiedzi i punktowy wynik egzaminu nie jest
prezentowany na certyfikacie. Certyfikat AgilePM® Foundation jest bezterminowy.
Egzamin na poziomie Foundation odbywa się w ostatnim dniu szkolenia.

Powyższa oferta stanowi ramową propozycję wybranych programów
szkoleniowych, która może zostać uzupełniona o elementy wymagane ze względów
na indywidualne potrzeby Zleceniodawcy.
W ramach szkoleń organizator zapewnia:
- przeprowadzenie szkolenia w salach dydaktycznych na terenie Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu lub w miejscu ustalonym ze Zleceniodawcą*,
- materiały dydaktyczne,
- opiekę merytoryczną trenera,
- obsługę administracyjną,
- dostęp do Wi-Fi UEP (gdy zajęcia prowadzone są w obiektach UEP),
- przerwę kawową (gdy zajęcia prowadzone są w obiektach UEP),
- certyfikat ukończenia szkolenia UEP.
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Koszt szkolenia ustalany jest indywidualne dla danego zapytania ofertowego i
wymagań Zleceniodawcy.

*w przypadku szkoleń organizowanych w siedzibie Zamawiającego, Zamawiający
zapewnia salę szkoleniową oraz ewentualny catering.
Organizator szkoleń

Centrum Edukacji Menedżerskiej
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
ul. Powstańców Wielkopolskich 16
61-875 Poznań
Koordynator ds. szkoleń
Monika Przybylska tel. 61 854 39 18
e-mail: monika.przybylska@ue.poznan.pl
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