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OFERTA SZKOLEŃ PROWADZONYCH W FORMIE E-LEARNINGU  

ZE WSPARCIEM TRENERA 

Każde szkolenie e-learningowe wspierane jest przez trenera  

i poprzedzone jest wprowadzeniem w postaci  

tele- lub wideokonferencji.  

Termin rozpoczęcia szkolenia ustalany jest indywidualnie  

z uczestnikiem. 

Wszystkie prezentowane szkolenia oparte są na licencji 

szwajcarskiej firmy STS (www.sts.ch) i z powodzeniem 

wykorzystywane są do szkolenia kierowników projektów i członków zespołów projektowych na całym 

świecie. 

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI 

NAZWA OPIS 

Podstawy Zarządzania Projektami                                       
1.760 zł 

Szkolenie to skierowanie jest do osób rozpoczynających 

pracę przy projektach lub osób zaangażowanych  

w projekty do usystematyzowania wiedzy oraz poznania 

fachowej terminologii. 

Project Management Advanced                                      
1.760 zł 

Szkolenie to skierowanie jest do osób posiadających 

doświadczenie oraz podstawową wiedzę z zarządzania 

projektami. 

Project Management  
Team Leader                                      
1.760 zł 

Szkolenie to skierowanie jest do osób zarządzających 

zespołem, chcących rozwinąć umiejętności przywódcze. 

Program & Portfolio Management           
1.760 zł 

Szkolenie skierowane do doświadczonych kierowników 

projektów (senior PM), którzy chcą uzupełnić wiedzę  

i kierowników programów & portfolio, którzy chcą 

przygotować się do certyfikacji. 

Project Management PMBOK®  
5th Edition                              
2.600 zł 

Szkolenie skierowane do osób zaangażowanych  

w projekty, które chcą nauczyć się zarządzania projektami 

zgodnego ze standardem PMI® (PMBOK® Guide), a także 

osób chcących się przygotować do certyfikacji PMP® lub 

CAPM®. 
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PRZYGOTOWANIE DO CERTYFIKACJI 

NAZWA OPIS 

Przygotowanie do certyfikacji 
PMP®                                            
2.980 zł 

Pakiet szkoleniowy zawierający szkolenie  

e-learningowe (Project Management PMBOK® 5th Edition) 
oraz symulator egzaminu przygotowujący do certyfikacji 

PMP® w PMI®.  

Przygotowanie do certyfikacji 
CAPM®                                                         
2.980 zł 

Pakiet szkoleniowy zawierający szkolenie  

e-learningowe (Project Management PMBOK® 5th Edition) 
oraz symulator egzaminu przygotowujący do certyfikacji 

CAPM® w PMI®. 

Przygotowanie do certyfikacji  
PMI-SP®                                               
2.390 zł 

Pakiet szkoleniowy zawierający szkolenie  

e-learningowe (Practice Standard of Scheduling – 2nd 

Edition) oraz symulator egzaminu przygotowujący do 

certyfikacji PMI-SP®. 

Przygotowanie do certyfikacji 
IPMA®                                                        
2.980 zł 

Pakiet szkoleniowy zawierający szkolenia  

e-learningowe (pokrywające tematycznie zakres ICB 

„IPMA Competence Baseline”) oraz symulator egzaminu 

przygotowujący do certyfikacji  IPMA® na poziomie  

D, C lub B. 

SYMULATORY EGZAMINÓW 

NAZWA OPIS 

Symulacja egzaminu X-AM PMP®  
w PMI®                     

770 zł 

Symulator egzaminu PMP®  jest narzędziem, które 

pozwala kandydatom na przygotowanie się do egzaminu 

certyfikacyjnego z zarządzania projektami na poziomie 

PMP®. Zawiera ponad 1000 pytań podobnych do tych na 

egzaminie. 

Symulacja egzaminu  X-AM 
CAPM® w PMI®                                           

770 zł 

Symulator egzaminu CAPM®  jest narzędziem, które 

pozwala kandydatom na przygotowanie się do egzaminu 

certyfikacyjnego z zarządzania projektami CAPM®. 

Zawiera ponad 600 pytań podobnych do tych na 

egzaminie. 

Symulacja egzaminu  X-AM PMI-
SP®                                             

770 zł 

Symulator egzaminu PMI-SP®  jest narzędziem, które 

pozwala kandydatom na przygotowanie się do egzaminu 

certyfikacyjnego z zarządzania projektami PMI-SP®. 

Zawiera ponad 200 pytań podobnych do tych na 

egzaminie. 



    
 

 

   3 

SYMULATORY EGZAMINÓW 

NAZWA OPIS 

Symulacja egzaminu  X-AM IPMA® 
(poziom D,C i B)                                                                         

770 zł  

Symulator egzaminu IPMA®  jest narzędziem, które 

pozwala kandydatom na przygotowanie się do egzaminu 

certyfikacyjnego z zarządzania projektami IPMA®. Zawiera 

ponad 350 pytań podobnych do tych na egzaminie. 

Symulacja egzaminu  X-AM 
Prince2®Foundation                                          

770 zł 

Symulator egzaminu PRINCE2®  jest narzędziem, które 

pozwala kandydatom na przygotowanie się do egzaminu 

certyfikacyjnego z zarządzania projektami Prince2® 

Foundation. Zawiera ponad 750 pytań podobnych do tych 

na egzaminie. 

Oferta obowiązuje do 30 kwietnia 2015 r. 

Podane ceny są cenami netto. Należy do nich doliczyć 23% podatek VAT. 

W odpowiedzi na Państwa potrzeby prowadzimy również szkolenia stacjonarne oraz 

konsultacje. W razie zainteresowania ofertą niestandardową, prosimy o kontakt. 

Proponujemy także zapoznanie się z symulatorem projektu SimulTrain®, który jest 

znakomitym dopełnieniem szkoleń tradycyjnych i e-learningowych. 

KONTAKT: 

Sylwia Kołodziejczak 

Dział Zarządzania Projektami 

DORADCA Consultants Ltd. 

tel. 58 621 91 86 

e-mail: skolodziejczak@doradca.com.pl 


