ZARZĄDZANIE
PROJEKTAMI

SZKOLENIE Z ELEMENTAMI WARSZTATÓW

Korzyści z uczestnictwa

SKIEROWANE JEST DO OSÓB

Uczestnicy szkolenia nabędą praktyczną wiedzę
i umiejętności z zakresu zarządzania projektami.
Prezentowany materiał oparty jest na doświadczeniu
trenera z zakresu prowadzenia projektów
wdrożeniowych oraz usprawniających w różnych
gałęziach przemysłu. Szkolenie odbywa się w
czterech modułach.
Pierwszy prezentuje ogólne wprowadzenie w
tematykę i przedstawia główne elementy projektu.
W ramach drugiego modułu uczestnicy skoncentrują
się na tworzeniu planu projektu, który jest
„kręgosłupem” wszystkich naszych kolejnych
aktywności. Następna część szkolenia jest
poświęcona bardzo ważnym aspektom związanym z
komunikacją i delegowaniem zadań. Ostatnia część
szkolenia kładzie nacisk na systematykę i regularność
naszych działań oraz utrwalenie wiedzy zdobytej
podczas projektu. Przekazaną wiedzę uczestnicy
będą w stanie zastosować natychmiast w pracy
badawczej nadając jej wymiar praktyczny i
wywierający wpływ na otoczenie rynkowospołeczne.

PRAGNĄCYCH ROZWIJAĆ SWOJE
UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE
ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI,

PRACOWNIKÓW UCZELNIANYCH
CENTRÓW TRANSFERU TECHNOLOGII I
SPÓŁEK CELOWYCH, BROKERÓW
INNOWACJI I INNYCH OSÓB
ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM
PROJEKTÓW NAUKOWYCH LUB
KOMERCYJNYCH. PREZENTOWANY
MATERIAŁ BĘDZIE WARTOŚCIOWY DLA
INDYWIDUALNYCH NAUKOWCÓW JAK I
CAŁYCH GRUP BADAWCZYCH.

Nasza oferta
•
•

•
•
•

8 godzin szkoleniowych (1 dzień) z możliwością
rozbudowania szkolenia o wzbogacony
segment ćwiczeniowo-warsztatowy (16h; 2 dni)
Wstępna ocena poziomu umiejętności
uczestników lub dostosowanie programu do
indywidualnych potrzeb klienta – podejście
kontekstowe
Dodatkowe materiały szkoleniowe i ćwiczenia
Imienny certyfikat uczestnictwa
Szkolenie online lub stacjonarne w siedzibie
klienta

Najwyższe międzynarodowe standardy
Od 2011 roku skutecznie wspieramy polskie
środowisko naukowe. Program szkoleń Academya
powstał na podstawie wieloletniej wiedzy
praktycznej, wynikającej z doświadczenia w pracy z
polskimi i zagranicznymi instytucjami naukowymi oraz
z organizacjami środowiska biznesowego i
startupowego.

Co mówią uczestnicy szkolenia „Wiedza w pigułce podana w
dobrej, przemyślanej formie.”

Zarządzanie
projektami

Program szkolenia

Forma szkolenia

1. Podstawowe cechy projektu

Szkolenie jest dostępne zarówno w formie
stacjonarnej jak i online na platformie MS Teams.
Szkolenie stacjonarne preferowane jako dwa dni po 8
godzin. Szkolenie online - 8 godzin w trakcie jednego
lub dwóch dni. Każdy uczestnik przed szkoleniem
otrzyma niezbędne materiały, które będą
analizowane oraz używane jako narzędzia do
ćwiczeń podczas spotkania. Forma szkolenia jest
dostosowywana do liczby uczestników. W przypadku
mniejszej grupy (do 20 osób) spotkanie ma charakter
interaktywnych warsztatów z ćwiczeniami. Dla
większych grup (powyżej 20 osób) szkolenie ma formę
prelekcji połączonej z ćwiczeniami i pracą
indywidualną uczestników.

- Co to jest projekt?
- Cel i zakres projektu
- Wskaźniki sukcesu projektu
- Dokumentacja projektowa
- Zespół projektowy
- Budżetowanie projektu

2. Planowanie projektu
- WBS – struktura podziału prac
- Plan projektu
- Wykres Gantta
- Ścieżka krytyczna – znaczenie i sposób wyznaczenia
- Kamienie Milowe oraz inne punkty decyzyjne

3. Komunikacja w zespole i komunikacja zewnętrzna
- Role zespołowe
- Delegowanie i rozliczanie zadań
- Efektywna komunikacja – warunki poprawnie
zdefiniowanego zadania
- Analiza udziałowców i konkurentów

4. Prowadzenie projektu
Dariusz Hofschneider
Dyrektor Project Management Office (PMO) w NEXT
Lighting. Absolwent Politechniki Łódzkiej, Wydziału
Mechanicznego. Posiada ponad 20 lat doświadczenia
zawodowego w obszarze projektowania, wdrażania
nowych produktów, zarządzania projektami oraz
zespołami inżynierów. Współpracował jako trener z
firmą TQMSoft prowadząc szkolenia z obszaru jakości i
zarządzania projektami dla takich firm jak LG, Barlinek,
Vavin oraz prowadząc szkolenia otwarte.

- Przeglądy projektów
- Analiza ryzyka w projekcie
- Raportowanie postępów
- Poprawne zakończenie projektu

Skontaktuj się z nami:
Kinga Rudnicka
Kierownik ds. rozwoju
kinga@academya.com
+48 608 436 975
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