ZP-ZRP2/TOPEKO Zaplanuj eko-projekt i kontroluj jego
realizację stosując narzędzie IT, zarządzaj ryzykiem
przedsięwzięcia.

Szkolenie skierowane do:
Kurs jest przeznaczony dla osób odpowiedzialnych za uruchomienie i realizację projektów: członków zarządu
przedsiębiorstw i organizacji, sponsorów oraz doświadczonych kierowników projektów i podprojektów, którzy chcą
pogłębić i usystematyzować wiedzę z zakresu zarządzania eko-projektami, a zwłaszcza zarządzania ryzykiem
eko-projektu.
Tematy zajęć:
I dzień
09.00 – 10.30 Wprowadzenie do ryzyka
Wpływ ryzyka na projekt
Strategia zarzadzania ryzykiem i jej elementy
10.45 – 12.00 Struktura podziału ryzyk i główne kategorie ryzyk (przykłady)
Procedura zarządzania ryzykiem
Identyfikowanie ryzyka
12:30 – 14.30 Narzędzia i techniki identyfikacji ryzyka
Rejestr ryzyka i jakie ryzyka powinny się tam znaleźć.
14.45 – 16.00 Diagram Ishikawy
Ocena ryzyka / Macierz ryzyka
II dzień
09.00 – 10.30 Podstawowe metody analizy ryzyka
Analiza wrażliwości
10.45 – 12.00 Oczekiwana wartość pieniężna
Planowanie i wdrożenie reakcji
Reakcje na ryzyko
12:30 – 14.30 Równoważenie reakcji na ryzyko
Monitorowanie i kontrola ryzyka
14.45 – 16.00 Czynniki krytyczne zarządzania ryzykiem
Błędy w zarządzaniu ryzykiem
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Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia:
Zapoznanie uczestników z zasadami zarządzania ryzykiem w środowisku eko-projektów. Szkolenie odnosi się do
praktycznego zastosowania poznanych technik z zakresu zarządzania ryzykiem w eko-projekcie. Ukazuje
całościowe postępowanie z ryzykiem we wszystkich fazach projektu, począwszy od momentu jego zainicjowania
i zdefiniowania, poprzez opracowanie struktury prac i harmonogramu, skończywszy na systemie monitorowania
i zakończeniu eko-projektu. Po zakończeniu szkolenia jego uczestnicy będą mogli zastosować zdobyte
umiejętności oraz poznane techniki i narzędzia zarówno podczas zarządzania dużymi, realizowanymi zespołowo
eko-projektami, jak i w swojej codziennej pracy.
Metoda szkolenia:
wykład
ćwiczenia
warsztaty
Czas trwania:
2 dni
Oczekiwane przygotowanie słuchaczy:
Znajomość podstawowych pojęć z zakresu zarządzania projektami lub odbycie kursu z zarządzania projektami.
Zalecane jest uczestnictwo w kursie ZP-FP2 lub posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu zarządzania
projektami PRINCE2®. Udział w projekcie i własne doświadczenia projektowe będą istotną pomocą.
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