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czwartek, 05.09.2019

08:00 Projekt a rutynowe przedsięwzięcie – istota zarządzania projektem

09:00
Cele projektu, konflikty celów, cele ogólne a szczegółowe, matryca celów projektu, analiza wykonalności
projektu. Warsztat: definiowanie celów

Definiowanie celów projektu, uzasadnienie biznesowe

11:00 Zarządzanie zasobami ludzkimi - budowa zespołów projektowych

12:00
przygotowanie projektu (zlecenie projektowe, karta projektu), start projektu (sesja startowa, podział na fazy 
i moduły), dokumentacja na potrzeby projektu (teczka projektu, zdefiniowanie obiegu dokumentów, 
podręcznik projektowy, dokumentacja techniczna projektu), planowanie w projekcie (plan struktury projektu,
oszacowanie nakładów,planowanie cyklu realizacji, planowanie czasu,ocena i planowanie oraz analiza 
obciążenia zasobów), umiejscowienie projektu w strukturze organizacyjnej, tworzenie raportów na potrzeby
projektów

Definiowanie zakresu projektu cz. 1

Celem szkolenia jest dostarczenie praktycznej wiedzy
i umiejętności profesjonalnego zarządzania i planowania 
projektów kadrze inżynierskiej. Szkolenie jest oparte o projekt 
symulacyjny pozwalający na wykonanie poszczególnych kroków 
planistycznych niezbędnych przy prowadzeniu projektu. 
Uczestnicy otrzymują opis sytuacji by sporządzić określone 
dokumenty ilustrujące założenia projektów. Do realizacji 
powyższych celów wykorzystywane są najpopularniejsze
i najefektywniejsze narzędzia niezbędne w prowadzeniu
projektów: Wniosek Projektowy, Matryce Celów, Plan Struktury 
Projektu, Harmonogram Projektu oraz Harmonogram Finansowo-rzeczowy.

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
- seminarium

PLAN SZKOLENIA

definicja projektu, najpopularniejsze metodologie realizacji projektów, etapy projektu oraz cykl życia projektu,
klient projektu i jego wymagania Interesariusze projektu, umiejscowienie projektu w strukturze organizacyjnej,
organizacja i struktura projektu. Warsztat: analiza SWOT

stała i zmienna struktura projektowa, rola komitetu sterującego i koordynatora projektu, zakresy
odpowiedzialności członków zespołu i kierownika projektu, priorytetowość w projekcie, koordynacja prac 
poszczególnych zespołów projektowych – zarządzanie wieloprojektowe, zasady komunikacji w projekcie

16:00 Zakończenie pierwszego dnia warsztatów
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1. zabierz laptopa (uprawnienia

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu 
szkolenia oraz miejsca szkolenia. O wszystkich istotnych
zmianach uczestnicy zostaną poinformowani mailowo.
Aktualne informacje dostyczące szkoleń znajdują się na
www.masters.com.pl/szkolenia

08:00

12:00 Planowanie i kontrola kosztów w projekcie

13:30
Źródła ryzyka PORTFOLIO ryzyka Analiza ryzyka związanego z umowami, zarządzanie i kontrola ryzyka, 
metody redukcji ryzyka w projekcie. Warsztat: tworzenie portfolio ryzyka.

Analiza ryzyka związanego z projektem

15:00 Realizacja projektu
Zarządzanie zmianą w projekcie, podejmowanie decyzyjni o zmianie, metody kompensowania zmian,
konsekwencje zmian w projekcie

16:00 Zakończenie seminarium

piątek, 06.09.2019

Definiowanie zakresu projektu cz. 2
Warsztat: tworzenie WBS, definiowanie nakładu czasu pracy,
przypisywanie zasobów

tradycyjne układy kosztów, koszty bezpośrednie i koszty pośrednie,
sposoby kalkulacji kosztów, budżet projektu, harmonogram finansowy,
kontrola kosztów projektu (harmonogram finansowo rzeczowy, krzywa kosztów)
Warsztat: tworzenie harmonogramu finansowego

2. zainstaluj oprogramowanie   
https://www.projectlibre.com/administratora nie są wymanane;

Windows od 7 wzwyż)
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