Projektų valdymo praktiniai pagrindai ( 2 dienos)
Praktiškai pritaikomos gerosios pasaulinės projektų valdymo praktikos
roejkt

Projektų valdymo praktiniai pagrindai – geriausios projektų valdymo pasaulinės praktikos
paremtos pasauliniais projektų valdymo standartais The PMBOK® 6th ed. ir PRINCE2.
Vienintelė Lietuvoje projektų valdymo mokymų programa, vedama dviejų ilgametę
patirtį turinčių sertifikuotų lektorių. Mes siekiame, kad Jūsų projektų vadybos supratimas
būtų sustiprintas pasaulyje pripažintomis ir praktikoje veikiančiomis projektų valdymo
žiniomis, įrankiais ir priemonėmis. Mokymų kokybę užtikriname aukštai lektoriams
keliamais reikalavimais, audituota mokymų medžiaga, partnerystėmis su didžiausiomis
pasaulyje projektų valdymo organizacijomis (vieninteliai Lietuvoje esame Project
Management Institute (PMI) oficialūs registruoti mokymų tiekėjai).

Mokymų vertė jums:

Artūras Bučinskas

•

VERTĖ Nr 1. Įgysite praktines projektų valdymo inicijavimo, planavimo, vykdymo ir
kontrolės bei uždarymo žinias

Rekomendacijos – Linkedin

•

VERTĖ Nr 2. Suprasite, kaip užtikrinti organizacijos tikslų pasiekimą per efektyvų
projektų valdymą

•

VERTĖ Nr 3. Gausite projektų valdymo šablonų rinkinį ir standartinių procesų
diagramas – visa tai galėsite praktiškai taikyti savo projektų valdymo darbuose

Mokymuose dalyviams bus suteikta:

Karolis
MickevičiusMėgelaitis
Rekomendacijos – Linkedin

•

Kokybiški AdProjectum mokymai, vedami dviejų sertifikuotų lektorių

•

Kokybiškai parengta ir atspausdinta mokymų medžiaga

•

Atspausdinti projektinių dokumentų šablonai

•

Atspausdinti pavyzdiniai projekto tikslų, plano ir užbaigimo dokumentai

•

The PMBOK® Guide 6th ed. ir procesų žemėlapiai

•

Peitūs bei kavos pertraukos

Pagrindiniai seminaro rezultatai
•

organizacijai
•

Užtvirtinti esminius projektų valdymo procesus, technikas ir įrankius

•

Suteikti vertingas ir praktiškai pritaikomas projektų valdymo žinias, kurias būtų galima

Susisiekime:
karolis@adprojectum.lt
+370 610 75 733
arturas@adprojectum.lt

Suteikti klausytojui išsamų supratimą apie projektų valdymą ir jo teikiamą naudą

taikyti iš karto po mokymų
•

Supažindinimas su projektų ir portfelių valdymo IT sistemomis

•

Asmeninės konsultacijos projektų valdymo bei profesinio tobulėjimo klausimais

Mokymų turinys

+370 614 76100
I DIENA (veda Karolis)

Daugiau informacijos:
www.adprojectum.lt

II DIENA (veda Artūras)

•

Projektų savybės

•

Projekto savininko rolė

•

Metodologijų/standartų palyginimas

•

Standartizuota projektų priežiūra

•

Projekto procesai ir žinių sritys

•

Pokyčių valdymas

•

Projekto inicijavimo procesų rezultatai

•

Lyderystė ir motyvacija komandoje

•

Projekto verslo planas ir tikslai

•

Darbų valdymo sistema

•

Projekto suinteresuotosios šalys

•

Rizikų valdymo procesai

•

Apimties ir tvarkaraščio planavimas

•

Projekto užbaigimas

•

Projekto biudžeto planavimas

•

Projektų valdymo vystymas

Investicija
Reguliari kaina
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