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PMP® 5 d. mokymų vertė jums
Vertė Jūsų organizacijai


Vertė Jums asmeniškai

Jūsų organizacijos darbuotojų projektų valdymo ir



socialinių gebėjimų ugdymas su grįžtamuoju ryšiu


Jūsų

organizacijos

populiariausiai
pasaulyje 

darbuotojų

projektų

valdymo

paruošimas

Sertifikuoti

darbuotojai

–

jūsų

Project Management Institute (PMI)® keliamus reikalavimus


sertifikacijai

PMP®
konkurencinis



Pasiruošite PMP® sertifikato išlaikymui



Tiksliai

žinosite,

ką

reikia

asmeniškai

sustiprinti

Sertifikuoti projektų vadovai – efektyvesnis jūsų



Gausite pasiruošimą sertifikavimuisi pagreitinantį paketą

projektų valdymas, maksimizuojantis naudą iš jūsų



Bus suteiktos asmeninės konsultacijos

toliau ruošiantis bei

registruojantis egzaminui

Įmonė gaus žinias apie A Guide to the Project



Management Body of Knowledge, (PMBOK® Guide)
standartu

paremtą

projektų

valdymo

dokumentaciją


Projektuose dirbs geriau motyvuojamos komandos



Suinteresuotų asmenų lūkesčiai projektuose bus

Žinosite,

kaip

tobulinti

organizacijos

projektų

valdymo

dokumentaciją


Mokymus vedama mažiausiai 2 sertifikuoti PMP dėstytojai



Galėsite planuotis asmeninio tobulėjimo kelią

atidžiau valdomi

Mokymų metu ugdomos
žinių sritys
Integralumo
valdymas
•Projekto čarterio
kūrimas
•Projekto valdymo
plano kūrimas
•Projekto darbų
vykdymas
•Projekto darbų
stebėjimas ir kontrolė
•Pokyčių valdymas
•Projekto uždarymas

Žmogiškųjų
išteklių valdymas
•Žmogiškųjų išteklių
planavimas
•Komandos surinkimas
•Komandos vystymas
•Komandos valdymas

Jūsų

gebėjimuose sėkmingam egzamino išlaikymui

įmonės projektų


Išmoksite ir susipažinsite su pasaulyje pripažintomis projektų
valdymo žinių sritimis

pranašumas viešuosiuose pirkimuose


5 d. yra optimali PMP® mokymų trukmė, atitinkanti The

Apimties
valdymas
•Apimties planavimas
•Reikalavimų rinkimas
•Apmties dokumentas
•Darbų skaidymo
struktūra
•Apimties patvirtinimas
•Apimties kontrolė

Komunikacijos
valdymas
•Komunikacijos
planavimas
•Komunikacijos
valdymas
•Komunikacijos kontrolė

Laiko valdymas
•Laiko planavimas
•Veiklų nustatymas
•Veiklų ryšių
nustatymas
•Veiklų resursų
įvertinimas
•Veiklų trukmių
įvertinimas
•Tvarkaraščio
sudarymas
•Tvarkaraščio kontrolė

Rizikos valdymas
•Rizikų valdymo
planavimas
•Rizikų identifikavimas
•Kokybinė analizė
•Kiekybinė analizė
•Atsakų planavimas
•Rizik kontrolė

Kaštų valdymas
•Kaštų planavimas
•Kaštų įvertinimas
•Biudžeto sudarymas
•Kaštų kontrolė

Tiekimų
valdymas
•Tiekimų planavimas
•Tiekimų vykdymas
•Tiekimų kontrolė
•Tiekimų uždarymas

Kokybės
valdymas
•Kokybės planavimas
•Kokybės užtikrinimas
•Kokybės kontrolė

Suinteresuotųjų
šalių valdymas
•Suinteresuotųjų šalių
identifikavimas
•Suinteresuotųjų šalių
planavimas
•Suinteresuotųjų šalių
valdymas
•Suinteresuotųjų šalių
kontrolė
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Karolis Mickevičius-Mėgelaitis, PMP®
Karolis Mickevičius-Mėgelaitis yra UAB „Ad projectum“ partneris, ProjektuKursai.lt
įkūrėjas, ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto lektorius, projektų vadovas,
dėstytojas, konsultantas, YoungCrew Lietuva valdybos narys, buvęs Lietuvos projektų
vadybos asociacijos (LPVA) valdybos narys, pirmojo projektų vadybos terminų žodyno
bendraautorius. Karolis įgijo universalios patirties dirbdamas įvairaus tipo projektuose:
IT, bankininkystės, rinkodaros, organizaciniuose, socialiniuose. Domisi ne tik praktine
projektų valdymo puse, bet kartu dirba prie teorinių bei mokslinių projektų vadybos
aspektų. Karolis yra sertifikuotas Projektų vadybos profesionalas (PMP)®, Scrum
meistras (CSM)®, Scrum produkto savininkas (CSPO)®, Agile praktikas (The PMI Agile
Certified Practitioner (PMI-ACP)®), ICAgile profesionalas (ICP)®, oficialus Microsoft
dėstytojas (MCT)® bei Microsoft Project ir Project Server profesionalas (MCTS)®,
(MCITP)®, sertifikuotas CompTIA Project+®, DSDM®, ITIL®, Points of You® specialistas.

Artūras Bučinskas, PMP®, IPMA-C®
Artūras Bučinskas yra sertifikuotas projektų valdymo srities ekspertas (PMP®, IPMA-C®)
turintis daugiau nei dešimties metų patirtį projektų valdyme. Dirbęs projektų valdymo
tarnybos vadovo, portfelio koordinatoriaus, projekto vadovo ir projektų vadybos
dėstytojo pareigose. Aktyviai dalyvauja Lietuvos projektų vadybos asociacijos (LPVA)
veikloje, kur yra IPMA vertintojas ir IPMA sertifikavimo strateginio komiteto narys. Skaito
pranešimus projektų valdymo tema tarptautinėse konferencijose bei pagal
veda projektų valdymo mokymus įmonėms, sertifikuotis besiruošiantiems

poreikį
projektų

vadovams ir studentams. ISM Vadybos ir KTU Telekomunikacijų magistras.

Paulius Morkvėnas, PMP®
Paulius Morkvėnas yra UAB „Ad projectum“ direktorius, Lietuvos projektų vadybos
asociacijos (LPVA) prezidentas, Young Crew Lietuva įkūrėjas ir valdybos narys,
projektų valdymo praktikas, ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto lektorius,
dėstytojas, sertifikuotas projektų vadovas (PMP®, PRINCE2®). Veiklos sritis apima didelių
ir kompleksinių IT ir verslo projektų valdymą, PMO valdymą ir vystymą, organizacijos
projektų portfelio valdymo diegimą ir tobulinimą. Turi patirties telekomunikacijų, IT,
bankininkystės, verslo konsultacijų sektoriuose.

Kiti ekspertai
Pagal kliento poreikį bei atsižvelgiant į užduoties struktūrą, galime pasiūlyti kitų
kvalifikuotų projektų, programų, portfelių bei PMO ekspertų kompetenciją. Specialistai
turi Lean, Kanban, Scrum®, Crystal®, Prince2, PMI®,

CompTIA®, ICAgile®, DSDM®,

Microsoft®, ITIL®, koučingo, NLP, procesų vadybos kompetencijas. Paslaugos teikiamos
lietuvių, anglų, rusų, vokiečių kalbomis.
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Programa

• PMBOK® Guide
standartas

• Laiko valdymas
• Kaštų valdymas

• Žmogiškųjų
išteklių valdymas

• Fundamentalios
PMBOK® Guide
žinios

• Komunikacijos
valdymas
• Suinteresuotų
šalių valdymas

• PMI® etikos
kodeksas

• Kokybės
valdymas

4 diena

2 diena

1 diena

• Apimties
valdymas

3 diena

• PMI® ir PMP®
sertifikacija

Mokymasis yra pati
vertingiausia Jūsų
investicija

• Rizikų valdymas
• Tiekimų
valdymas

5 diena

Žinios ir gebėjimai tai
Jūsų konkurencinio
pranašumo variklis

• Kurso apžvalga
• Greito
mokymosi
technikos
• Egzamino Tips
and Tricks

• Integracijos
valdymas

Mokymuose teorija derinama su praktika:

Mokymuose dalyviams bus suteikta:



Testų sprendimas po kiekvienos temos



Mokymų knyga su skaidrėmis ir paaiškinimais



Klausimų ir atsakymų aptarimas grupėje



Populiariausią



Realių projektinių atvejų ir situacijų analizė



Komandiniai žaidimai



Investicija

ir

geriausiai

įvertintą

pasaulyje

PMP ®

pasiruošimo knygą


PMBOK® Guide standartą



Projektinių dokumentų šablonai pagal PMBOK® Guide



Šimtus bandomųjų klausimų su atsakymais ir paaiškinimais



Egzaminui reikalingų formulių sąrašą

Kaina

PMP® sertifikavimosi pasiruošimo programa

989 EUR

Papildomos vertės, kurias gaunate nemokamai
AdProjectum projektų valdymo šablonų paketas

Daugiau informacijos apie PMP® projektų valdymo sertifikavimo mokymus:

UAB “AD PROJECTUM“
Tel. + 370 610 75 733
El. p. info@adprojectum.lt
www.adprojectum.lt
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