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FORMA SZKOLENIA

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

CENA

CZAS TRWANIA

Stacjonarne

Tradycyjne

3670 PLN NETTO*

3 dni

Stacjonarne

Tablet CTAB

4270 PLN NETTO*

3 dni

* (+VAT zgodnie z obowiązującą stawką w dniu wystawienia faktury)

LOKALIZACJE
Kraków - ul. Tatarska 5, II piętro, godz. 9:00 - 16:00
Warszawa - ul. Bielska 17, godz. 9:00 - 16:00

Cel szkolenia:
Zwiększenie prawdopodobieństwa pomyślnego zakończenia projektu dzięki poznaniu technik
umożliwiających zredukowanie zagrożeń związanych z ryzykiem negatywnym i zwiększenie
możliwości związanych z ryzykiem pozytywnym.
Poznanie sposobów przygotowania kompleksowego planu zarządzania ryzykiem. Odkrycie różnych
metod identyﬁkacji, oceny i określania ryzyka i jego skutków. Poznanie technik dotyczących
szeregowania ryzyka pod względem ważności oraz łagodzenia jego skutków, a także sposobów
monitorowania, kontrolowania oraz komunikowania ryzyka w czasie trwania prac nad projektem.
Słuchacze:
Kurs jest przeznaczony dla kierowników projektu,
członków zespołów projektowych,
pracowników pomocy technicznej,
inżynierów systemów oraz osób odgrywających ważną rolę w pracach nad projektami
zainteresowanych sprawdzonymi procedurami, które można zastosować w różnorodnych
projektach i w wielu branżach.
Kurs jest przeznaczony szczególnie dla osób pragnących zdobyć certyﬁkat w dziedzinie
zarządzania projektami.

Plan szkolenia:
Planowanie zarządzania ryzykiem
Analiza jakościowa ryzyka
Planowanie reakcji na ryzyko

www.compendium.pl

Compendium Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.
ul. Tatarska 5, 30-103 Kraków, tel.: (12) 298 47 77
ul. Bielska 17, 02-394 Warszawa, tel.: (22) 417 41 70

strona 1 z 2

Alior Bank Spółka Akcyjna
Oddział w Krakowie
Nr konta: 19 2490 0005 0000 4530 5733 7313

Szkolenie: HPE
Project Risk Management (21 PDUs) (HE536S)

Komunikacja i kultura ryzyka
Identyﬁkacja ryzyka
Analiza ilościowa ryzyka
Monitorowanie i kontrola ryzyka

Wymagania:
Kompleksowy kurs wprowadzający w dziedzinie zarządzania projektami, np. Podstawy
zarządzania projektem HC577S

Poziom trudności

Certyﬁkaty:
Uczestnicy otrzymują po zakończeniu szkolenia zaświadczenie o ukończeniu autoryzowanego kursu
HPE.

Prowadzący:
Autoryzowany wykładowca ﬁrmy HPE.

Informacje dodatkowe:
W przypadku wybrania opcji szkolenia wraz z tabletem CTAB Compendium CE informuje, że ﬁrma HPE
Polska nie udostępnia materiałów w formie elektronicznej, a tablet przekazywany jest kurierem
po zakończeniu szkoleń prowadzonych przez HPE Polska.
Program "CTAB - materiały szkoleniowe na tablecie" jest prowadzony tylko i wyłącznie przez ﬁrmę
Compendium CE, HPE Polska nie jest w żaden sposób powiązane z oferowanymi tabletami CTAB.
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