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W szkoleniu mogą wziąć udział osoby 
dorosłe, tj. w wieku 18 lat i więcej, które spełniają 
łącznie wszystkie niżej wymienione kryteria:

Posiadają wykształcenie co najwyżej średnie (u 
osób po 50 roku życia wykształcenie może być wyższe),
Są z własnej inicjatywy zainteresowane podnoszeniem 
poziomu kompetencji i umiejętności,
Nie prowadzą działalności gospodarczej,
Na terenie regionu operacyjnego woj. warmińsko - 
mazurskiego uczą się lub pracują lub zamieszkują w 
rozumieniu KC.

W RAMACH SZKOLENIA 
OFERUJEMY:

szkolenie z  zakresu zarządzania projektami 
badawczymi w oparciu o metodykę PRINCE2®,
przygotowanie do międzynarodowego egzaminu 
PRINCE2® Foundation,
międzynarodowy egzamin PRINCE2® Foundation,
międzynarodowy certyfikat PRINCE2® Foundation,
trenerów i wykładowców z ogromnym doświad-
czeniem w obszarach zarządzania projektami,
obiad każdego dnia i serwis kawowy,
niezapomnianą przygodę!

Szkolenie dofinansowane
ze środków

Unii Europejskiej
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Metodyka PRINCE2® od ponad dwóch dekad jest jednym 
z najpowszechniej stosowanych na świecie podejść do 
zarządzan ia  pro jektami .  Koncepc ja  zarządzan ia 
przedsięwzięciami w formule projektowej z kolei stała się 
standardem niemal w każdej dziedzinie, niezależnie od 
branży czy sektora działalności. 

Sposób prezentacji PRINCE2® jest na tyle przystępny 
i przemyślany, że nawet osoby bez praktycznego 
doświadczenia w pracy przy projektach, po zapoznaniu się 
z metodyką mogą być w stanie wypełniać skutecznie 
o b o w i ą z k i  c z ł o n k a  z e s p o ł u  p r o j e k t o w e g o .

Akredytowane szkolenie PRINCE2® Foundation zostało 
skonstruowane tak, aby ich uczestnicy z jednej strony zostali 
wyposażeni w pełne rozumienie standardu, a z drugiej by byli 
w stanie posiąść oczekiwany certyfikat. Niezależnie od 
branży i specjalizacji certyfikat PRINCE2® jest cennym 
składnikiem zawodowego portfolio, zarówno dla kogoś kto 
dysponuje dużym doświadczeniem zawodowym, jak i dla 
tych, którzy są u progu profesjonalnej kariery.

Z zarządzaniem projektami badawczymi mamy do 
czynienia już w trakcie studiów realizując projekty 
uczelniane, jak również podczas pracy zawodowej 
podejmowanej przed uzyskaniem dyplomu. Coraz 
więcej studentów uważa, że warto zapoznać się 
z podstawowymi zasadami zarządzania projektami 
badawczymi oraz ich zwinnym i praktycznym 
zastosowaniem podczas studiów oraz pracy.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, przygotowaliśmy 
unikalne 4-dniowe szkolenie, na którym pierwszego 
dnia wykładowcy - kierownicy projektów naukowych 
na uczelni, przedstawią w jaki sposób wygląda praca 
przy projektach badawczych. To unikalna okazja 
dowiedzieć się czym tak naprawdę zajmują się 
naukowcy w swojej pracy.

Następnie, przez kolejne 3 dni, akredytowani trenerzy 
poprowadzą praktyczne warsztaty z metodyki 
PRINCE2, opierając się na specyfice zarządzania 
projektami badawczymi i przygotują uczestników do 
międzynarodowego, certyfikowanego egzaminu.

Szkolenie wyjazdowe realizowane 
będzie od 14 września. Dokładne 
terminy szkoleń podane są na naszej 
stronie, do której link znajdziesz 
poniżej. 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA
Każdy uczes tn i k  s zko l en i a  nabędz i e  l ub 
utrwali/poszerzy umiejętności w zakresie: 
 efektywnego udziału w przygotowaniu 
projektu oraz aktywnego i świadomego udziału 
w spotkaniach projektowych,
 organizacji prac w pełnym cyklu życia 
projektu – od zgody na zainicjowanie do zgody na 
zamknięcie, 
 znajomości branżowego języka, wspólnego 
dla całego zespołu projektowego,
 aspektów budowy struktury i ról zespołu 
zarządzającego projektem, a co najważniejsze 
wiedzy, za co poszczególne role są faktycznie 
odpowiedzialne,
 zrozumienia na jakim etapie projektu 
podejmowane są poszczególne decyzje projektowe
i przez kogo, 
 oczekiwań względem Kierownika Projektu 
oraz tego czego możesz od niego oczekiwać jako 
członek zespołu projektowego,
 praktyki realizacji prac w projekcie z punktów 
widzenia różnych ról zespołu zarządzania projektem, 
 przywództwa i strategii identyfikowania, 
analizowania i angażowania interesariuszy, 
 budowy i utrzymania ciągłości uzasadnienia 
biznesowego, gdyż wszystkie działania projektowe 
mają na celu osiągnięcie wymagań biznesowych,
 zarządzania ryzykiem i obsługi zagadnień, 
 zarządzania jakością i prowadzenia nadzoru, 
 planowania i śledzenia postępów. 

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE:
www.processteam.pl/szkolenia-wyjazdowe
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