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DORADCA Consultants Ltd. zaprasza na szkolenie otwarte  
współfinansowane z Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego EFS 

Proponujemy, oparte na szwajcarskiej  licencji szkolenie  w dziedzinie zarządzania 

projektami, zakończone uznawaną na całym świecie certyfikacją. 

Szkolenie prowadzone jest w nowoczesnej formule blended learning (e-learning  

+ gra symulacyjna) pozwalającej nabyć praktyczne umiejętności,  oszczędzając czas 

i pieniądze. 

Umożliwiamy zdobycie cenionego i poszukiwanego na rynku certyfikatu wydawanego 

przez największą na świecie organizację 

zrzeszającą menedżerów projektów - 

PMI (Project Management Institute 

www.pmi.org.pl). Certyfikacja na 

poziomie CAPM (Certified Associate in 

Project Management) potwierdza 

profesjonalizm oraz wiedzę 

menedżerów. Jest również dodatkowym 

atutem przy przetargach i aplikowaniu o dotacje UE. 

Większość kosztów szkolenia jest pokrywana z Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki Poddziałanie 2.1.1., wspieranego przez Unię Europejską  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (www.efs.gov.pl). 

Cele szkolenia 

„Przygotowanie do certyfikacji z zarządzania projektami (blended learning)” 

przekazuje podstawowe zasady zarządzania projektami, jak również pomaga  

w zrozumieniu roli, warunków i procesów zarządzania projektami. Uczestnik 

zdobędzie kompleksową wiedzę teoretyczną, a poprzez rozwiązywanie studium 

przypadków i udział w grze symulacyjnej nauczy się praktycznego wykorzystywania 
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wiedzy. Szkolenie kończy się certyfikacją na poziomie CAPM (Certified Associate in 

Project Management) w PMI.  

Proponowany kurs prowadzony jest na licencji szwajcarskiej firmy STS Sauter 

Training and Simulation SA (http://www.sts.ch/). Specjalizuje się ona w szkoleniach 

z zarządzania projektami opartych na najnowszych technologiach. Programy 

szkoleniowe przetłumaczone na 12 języków od lat sprzedawane są na całym 

świecie. Do tej pory przeszkolono ponad 70 000 menedżerów projektów. Partnerem 

firmy STS, zarazem licencjodawcą DORADCY w zakresie szkoleń z zarządzania 

projektami jest niemiecka firma konsultingowa GiMA Consult GmbH 

(http://www.gimaconsult.com/) 

Program szkoleniowy przygotowuje do samodzielnego zarządzania projektami. 

Uczestnicy otrzymają narzędzie, które z powodzeniem wykorzystywane jest do 

szkoleń menedżerów średniego i wyższego szczebla na całym świecie. 

Proponowany program został w 2003 roku zaakceptowany przez PMI (Project 

Management Institute) jako zgodny z przyjętą przez tę organizację metodologią,  

a STS jest Akredytowaną przez PMI Placówką Edukacyjną (Registered Education 

Provider). Ukończenie kursu uprawnia uczestnika do przystąpienia do egzaminu 

organizowanego przez PMI “Certified Associate in Project Management”. 

Metodologia – Blended – learning 

Kurs wykorzystuje komplementarny tryb nauczania. Łączy on dwie najskuteczniejsze 

metody nauczania – szkolenie tradycyjne 

oraz e – learning. E- learning 

wykorzystuje technologię WBT (WBT - 

Web Based Training). Materiały 

szkoleniowe udostępniane są poprzez 

przeglądarkę internetową, co pozwala na 

wzbogacenie lekcji, zastosowanie linków 

do  innych materiałów  szkoleniowych 

oraz natychmiastowe uzyskanie odpowiedzi na rozwiązywane ćwiczenia. Taka forma 
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kształcenia wykorzystuje także internetowe mechanizmy komunikacji, takie jak  

e- mail czy forum. 

Jednym z etapów szkolenia jest także gra symulacyjna oparta na nowoczesnych 

technologiach. Wszystko to pozwala na stworzenie optymalnego, kompleksowego 

oraz nowoczesnego programu nauczania. Na każdym etapie nauki uczestnik ma 

wsparcie trenera, który udziela odpowiedzi na pytania, monitoruje postęp w nauce 

oraz motywuje do systematycznej pracy. 

Moduły szkoleniowe oparte są na ćwiczeniach. Uczestnicy otrzymują punkty za 

każde prawidłowo rozwiązane ćwiczenie. Dzięki wykorzystaniu metody  

e - learningowej, większość wiedzy z zakresu zarządzania projektami zdobywana jest 

indywidualnie.  

Wykorzystanie szkolenia e - learningowego jest wysoce skuteczną metodą 

nauczania. Pozwala na znaczne skrócenie czasu trwania warsztatu. Każdy uczestnik 

może się uczyć w swoim własnym tempie i w wolnej chwili. Wymagany jest jedynie 

dostęp do komputera, przeglądarka internetowa (IE 5.0 lub wyższa) oraz połączenie 

z Internetem (modem min. 56 KB). Kurs nie wymaga od uczestnika żadnych 

szczególnych umiejętności z zakresu obsługi oprogramowania czy też komputera. 
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Najbliższe terminy: 
 

1.  Część I Kick off 12.01.2010 – Poznań 

Część II Elearning 12.01-17.02.2010  

Część III Gra symulacyjna SimulTrain® 17-18.02.2010 – Poznań 

Część IV Certyfikacja w PMI – termin ustalany indywidualnie. 

2.  Część I Kick off 19.01.2010 – Warszawa  

Część II Elearning 19.01-24.02.2010  

Część III Gra symulacyjna SimulTrain® 24-25.02.2010 – Warszawa 

Część IV Certyfikacja w PMI – termin ustalany indywidualnie. 

3.  Część I Kick off 26.01.2010 – Gdańsk 

Część II Elearning 26.01-03.03.2010  

Część III Gra symulacyjna SimulTrain® 03-04.03.2010 – Gdańsk 

Część IV Certyfikacja w PMI – termin ustalany indywidualnie. 

 
 

Szkolenia odbywać się będą w Trójmieście, Warszawie, Poznaniu, Bydgoszczy, 
Toruniu oraz Szczecinie. 
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Cena 
 
Cena udziału 1 osoby w pełnym cyklu szkoleniowym zależna jest wielkości 

przedsiębiorstwa, które kieruje uczestnika na szkolenie oraz wniesienia wkładu  

w wynagrodzeniu pracownika. 

Cena przy uwzględnieniu maksymalnego wkładu w postaci wynagrodzenia: 

• dla małego przedsiębiorstwa: 455 zł 

• dla średniego przedsiębiorstwa: 840 zł 

• dla dużego przedsiębiorstwa: 1 225 zł 

Rzeczywisty koszt przeszkolenia 1 uczestnika wynosi 6 460 zł. 
 
Cena obejmuje: 

• opłatę licencyjną, 

• podręcznik „Kompendium wiedzy z zarządzania projektami 

PMBOK”, będący podstawą certyfikacji w PMI, 

• przeprowadzenie warsztatów, 

• opiekę trenera na wszystkich etapach szkolenia, 

• materiały szkoleniowe, 

• certyfikat ukończenia, 

• pomoc techniczną, 

• certyfikację w PMI na poziomie CAPM (ilość miejsc ograniczona). 

Kontakt 
 
Biuro projektu 
DORADCA Consultants Ltd. 
http://www.doradca.com.pl 
Tel. (58) 621 91 86 
Fax (58) 821 99 27 

 
 

 
 
 

 

Katarzyna Sobotka 
Asystent ds. Promocji 
ksobotka@doradca.com.pl 
Tel. (22) 446 91 82/83 
 

 

ZAPRASZAMY 


