PRINCE2 Foundation® sertifikavimosi programa
su egzaminu (2-3 dienos, dėstoma: lietuvių k., medžiaga:
anglų k.)
PRINCE2 (Projects IN Controlled Environments) yra universalus, įvairioms verslo sritims bei
viešajam sektoriui plačiai ir lengvai pritaikomas Britiškasis projektų valdymo standartas,
kurį sėkmingai įsidiegė daugiau kaip 20.000 organizacijų 150 šalių visame pasaulyje. Šiuo
metu šis projektų valdymo standartas de-facto yra laikomas vienas stipriausių pasaulyje
dėl savo pritaikomumo praktikoje nepriklausomai nuo projekto dydžio, tipo, organizacijos.

Artūras Bučinskas

Standartas puikiai integruojasi su Agile praktikomis kai reikalingas hibridinis projektų
valdymas.

Rekomendacijos – Linkedin

PRINCE2 Foundation® sertifikacijos nauda yra įvairiapusė: sertifikacija padeda greitai ir
efekyviai įgyti praktines projektų valdymo žinias, kurias galima tiesiogiai taikyti
organizacijos projektų valdyme, ugdomos projektų valdymo darbuotojų kompetencijos.
Sertifikuoti darbuotojai, yra organizacijos projektų valdymo ekspertai, kurie ženkliai
prisideda prie organizijos projektų valdymo sustiprinimo.
Mokymų programoje dirbama su šiomis temomis: 1-2 mokymų dienos: Įvadas į Prince2,
Prince2 Foundation® sertifikacija, 7 Prince2 principai, 7 Prince2 procesai, 7 Prince2 žinių
sritys - Verslo atvejis (ang. Business case), Organizacija (ang. Organization), Kokybė (ang.
Quality), Planai (ang. Plans), Rizikos (ang. Risks), Pokyčiai (ang. Changes), Progresas (ang.
Progress), 3 mokymų diena: Apibendrinimas, bandomojo egzamino klausimų sprendimas,

Paulius Morkvėnas
Rekomendacijos – Linkedin

Susisiekime:
arturas@adprojectum.lt
+370 614 76100

Tips& Trics egzamino išlaikymui, sprendžiamas online Prince2 Foundation® egzaminas
Mokymuose dalyviams bus suteikta:


Akredituota Prince2 mokymų medžiaga su skaidrėmis ir paaiškinimais



Prince2 Foundation® mokomasis gidas e-formatu



Prince2 procesų žemėlapiai e-formatu



Prince2

Foundation®

pavyzdiniai

bandomieji

klausimai

su

atsakymais

ir

paaiškinimais (namų darbams)

paulius@adprojectum.lt
+370 610 16 470



Mokymų pabaigoje galėsite išsilaikyti Online PRINCE2 Foundation® sertifikatą

Mokymuose teorija derinama su praktika:

Prince2 Foundation egzaminas:



Testų sprendimas



60 klausimų, 60 minučių, anglų kalba



Atsakymų aptarimas grupėje



Projektų valdymo patirtis nereikalinga



Realių projektinių atvejų analizė



Išlaikymo barjeras 55% arba 33/60



Komandiniai pratimai



Egzaminas

laikomas

Online

(reikia

turėti nešiojamą savo kompiuterį)

Professional Training Center of
Excellence N.V. (PTCoE)
Akredituotas PRINCE2 mokymų tiekėjas

Pagrindiniai seminaro rezultatai



Egzaminas laikomas 3 mokymų dieną



Sertifikato galiojimas – neterminuotas !



Paruoštas klausytojas Prince2 Foundation ® egzamino išlaikymui



Išlaikytas Prince2 Foundation ® egzaminas (jei perkamas egzaminas)



Gautas Prince2 Foundation ® sertifikatas (jei perkamas egzaminas)



Taip pat supažindinti su geriausiomis pasaulinėmis projektų valdymo praktikomis



Suteikti mokymų dalyviams asmeninės konsultacijos projektų valdymo bei
profesinio tobulėjimo klausimais.

Daugiau informacijos:
www.adprojectum.lt

Kodėl verta rinktis PRINCE2 Foundation® mokymus


Išmoksite patį praktiškiausią Britiškajį projektų valdymo standartą



Išsilaikysite neterminuotą pasaulinio lygio Prince2 Foundation® certifikatą



Gausite puikią akredituotą projektų valdymo mokymų medžiagą



Jūsų dėstytojai praktikai – Paulius Morkvėnas ir Artūras Bučinskas, kuris yra
oficialus PeopleCert akredituotas PRINCE2 lektorius Lietuvoje (Prince2 ATO PTCoE
trenerių komandos dalis)

ITIL®, PRINCE2®, PRINCE2 Agile®, MSP®, M_o_R®, P3O®, MoP® and MoV® are registered trademarks of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited.

