Przygotowanie do certyfikacji PMP ® w ścieżce PMI ®.
Temat: Przygotowanie do certyfikacji PMP ® w ścieżce PMI ®.
Termin: do ustalenia
Miejsce: do ustalenia
Cena:

do ustalenia

Opis szkolenia:
Przygotowanie do certyfikacji to nie tylko uczestnictwo w szkoleniu. Dlatego w cenie treningu
oferujemy wszystkim uczestnikom:
●
●
●
●
●
●
●
●

bezpłatne dni sparingowe,
wsparcie w procesie rejestracji,
indywidualne konsultacje merytoryczne przez telefon oraz e-mail,
dodatkowe narzędzia ułatwiające formalności,
regularnie uzupełnianą bazę lessons learned,
doskonały podręcznik HeadFirst PMP ® wydawnictwa O’Reilly,
dostęp do zamkniętego forum z aktualnościami dotyczącymi certyfikatów PMI ®,
możliwość zakupu oryginalnego PMBOK Guide znacznie poniżej oficjalnej ceny PMI ®.

Między innymi właśnie dzięki dużemu zaangażowaniu we wsparcie uczestników uzyskujemy niemal
100% zdawalność w pierwszym podejściu do egzaminu.
Wszystkie obszary wiedzy metodycznej opracowane są w zgodzie z aktualnym wydaniem PMBOK®
Guide.

Program:
Sesja 1 – wprowadzająca (3 dni)
Szkolenie rozpoczyna się od sesji wprowadzającej, w trakcie której każdy uczestnik ma szansę
poznać dokładnie zakres egzaminu, ocenić swój poziom wiedzy oraz szybko uzupełnić podstawowe
informacje. Po zakończeniu tej sesji, każdy z uczestników szkolenia będzie posiadał swój
indywidualny plan pracy na czas do kolejnego spotkania.
Program sesji:
●
●
●

●

zapoznanie się z wymaganiami wobec kandydatów oraz procesem certyfikacji,
wprowadzenie do PMBOK® Guide, wydanie V oraz przykładowe pytania,
wprowadzenie do najważniejszych obszarów wiedzy wymaganych na egzaminie połączone z
licznymi ćwiczeniami i przykładowymi pytaniami,
ustalenie indywidualnych planów nauki na kolejne tygodnie.
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Po zakończeniu pierwszej sesji każdy uczestnik może liczyć na nasze wsparcie poprzez konsultacje email i telefoniczne.
Sesja 2 – utrwalenie i egzamin próbny (2 dni)
Po solidnym wprowadzeniu w trakcie pierwszej sesji oraz indywidualnej pracy nad pogłębieniem
wiedzy w wybranych obszarach proponujemy intensywne, dwudniowe warsztaty utrwalające zdobytą
wiedzę oraz pozwalające na rozwianie ostatnich wątpliwości związanych z materiałem zawartym w
PMBOK® Guide. Na zakończenie tej sesji każdy z uczestników będzie miał szansę spróbowania
swoich sił w symulacji pełnego egzaminu.
Program sesji:
●
●
●

przegląd pozostałych obszarów wiedzy wymaganych na egzaminie,
ćwiczenia podsumowujące i utrwalające kluczowe elementy materiału,
pełny egzamin próbny z indywidualnym omówieniem wyników i zaleceniami podsumowanie
informacji o dalszych krokach.
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Formularz zgłoszeniowy
Informacje o szkoleniu:
Temat: Przygotowanie do certyfikacji PMP ® w ścieżce PMI ®.
Termin: do ustalenia
Miejsce: do ustalenia
Cena: do ustalenia

Dane kontaktowe:
Imię: ........................................................................................................................................................
Nazwisko: ................................................................................................................................................
Nr telefonu: .............................................................................................................................................
Fax: ..........................................................................................................................................................
E-mail: .....................................................................................................................................................
Stanowisko: .............................................................................................................................................

Dane firmy:
Nazwa: .....................................................................................................................................................
Ulica i nr: .................................................................................................................................................
Kod pocztowy: .........................................................................................................................................
Miasto: .....................................................................................................................................................
NIP: ..........................................................................................................................................................

Informacje dodatkowe:
Uwagi: .....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Wegetarianin:

Pomoc w rezerwacji noclegu:

Akceptuję warunki uczestnictwa w szkoleniu:
Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997
roku poz. 833.) pm2pm nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników
innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Zamawiającego (imię i nazwisko, adres, numer telefonu,
adres e-mailowy) traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne i służą tylko i wyłącznie do celów
komunikacji pomiędzy Zamawiającym a pm2pm.

Podpis .............................................................
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