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Zarządzanie projektami B+R dla zaawansowanych
Szkolenie skierowane do:
Osób odpowiedzialnych za uruchomienie i realizację projektów: członków zarządu przedsiębiorstw i organizacji,
sponsorów oraz kierowników projektów i podprojektów.
Tematy zajęć:
1. Podstawowe parametry projektu
2. Specyfika projektów B+R
3. Źródła innowacji
4. Od innowacji do wdrożenia
5. Finansowanie innowacji
6. Metodyka PRINCE2®
 PRINCE2® jako metodyka uniwersalna
 struktura procesowa PRINCE2®
7. Organizacja projektu
 struktura organizacyjna projektu
 zespół projektowy a struktura organizacyjna przedsiębiorstwa
 rola Komitetu Sterującego
 rola Kierownika Projektu
 biuro projektu
 repozytorium projektowe
8. Pryncypia (zasady) projektu
9. Procesy metodyki PRINCE2®
 przygotowanie projektu
 zarządzanie strategiczne projektem
 inicjowanie projektu
 zarządzanie końcem etapu
 sterowanie etapem
 zarządzanie dostarczaniem produktów
 zamykanie projektu
10. Tematy PRINCE2® z uwzględnieniem specyfiki projektów B+R
 organizacja projektu
 uzasadnienie biznesowe
a. Budowa portfolio projektów B+R
b. Ewaluacja projektów B+R
 plany i planowanie
 ryzyko
 jakość
 zmiana
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 postępy
11. Planowanie
 podejście do planowania
 elementy planu
 hierarchiczna struktura produktu
 harmonogramowanie
 planowanie zarządzania ryzykiem
 planowanie jakości
12. Metody analizy projektu
13. Problemy w realizacji projektu
 źródła niepowodzenia projektów
 krytyczne czynniki sukcesu projektu
 czynniki sukcesu projektów B+R
 przyczyny niepowodzeń projektów informatycznych.
Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia:
Teoretyczne i praktyczne zapoznanie słuchaczy z problematyką prowadzenia wszelkiego rodzaju projektów. Uczestnicy
zapoznają się z metodyką PRINCE2® w najnowszej wersji 2009, powszechnie stosowaną w zarządzaniu projektami.
Podczas kursu uczestnicy nabywają umiejętności w zakresie:


organizacji uruchamiania i prowadzenia projektów



sprawnego planowania projektów



ogólnej wiedzy na temat kontroli realizacji projektów.

Metoda szkolenia:


wykład + warsztaty.

Czas trwania: 4 dni
Oczekiwane przygotowanie słuchaczy:
Szkolenia ma charakter ogólny i nie jest wymagana znajomość metod i narzędzi projektowych. Zalecane jest
wcześniejsze uczestnictwo w szkoleniu ZP-WZP- Wprowadzenie do zarządzania projektami
Jako uzupełnienie rekomendujemy:
ZP-HRP - Harmonogramowanie i kontrola realizacji projektów
ZP-FP2 – PRINCE2® Foundation – szkolenie akredytowane z egzaminem
ZP-ZKP - Zarządzanie komunikacją w projektach
ZP-ZJP - Zarządzanie jakością w projektach
ZP-RPMI - Zarządzanie ryzykiem w projektach, standard PMI®
ZP-ZDP – Zarządzanie dostawcami w projektach
ZP-MMP - Zastosowanie Mind Mapping w zarządzaniu projektami
PR02 - MS Project - zarządzanie projektem: harmonogram, zasoby, realizacja i raporty
ZP-WKP - Narzędzia warsztatowe kierownika projektu
ZP-PMP - Warsztat przygotowujący do egzaminu PMP® (Project Management Professional)
ZP-PP2 - PRINCE2® Practitioner – szkolenie z egzamiem.
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