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ЗА ОБУЧЕНИЕТО
Accredited PRINCE2®
Foundation Certificate
Programme е най-популярното
обучение за PRINCE2® в
България.
Обучението запознава с найпопулярния метод за
управление на проекти в света PRINCE2® и подготвя за изпит
за международно признат
сертификат PRINCE2®
Foundation.
Курсът включва също
ръководства в PDF и достъп до
онлайн среда за предварителна
подготовка с изключително
богати материали и примерни
изпити от база данни с тестови
въпроси. Това улеснява
подготовката и увеличава
шанса за успех на изпита!
В края на курса, участниците
ще имат възможност да
положат официалния изпит
PRINCE2® Foundation.

Обучението се провежда от нашия
партньор BPMO Academy
(Холандия), акредитирана
обучаваща организация по
PRINCE2®. BPMO Academy е
консултантска компания в
областта на управлението на
проекти, портфолиа и бизнес
инициативи, със своя собствена
обучителна академия.
Обучението е подходящо за
ръководители на проекти, членове
на проектни екипи, лица които
имат подкрепяща роля в
проектите или отговарят за
управление на качеството, както и
за всички, които по някакъв начин
участват или имат отношение към
изпълнението на проекти.
Нашите курсисти имат
изключително висок успех на
изпита за PRINCE2® - близо
100%!

PRINCE2® Foundation Certificate

Стр. 3

ПОЛЗИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО
След обучението, участниците:
 Ще разбират принципите, процесите, темите, продуктите и ролите в метода
за управление на проекти PRINCE2®
 Ще могат да увеличат ефективността на своята работа при управлението на
проекти
 Ще допринасят по-ефективно за постигането на целите на своята
организация при реализирането на инициативи, инвестиции и проекти
 Ще бъдат подготвени за получаване на международно признат сертификат
по управление на проекти PRINCE2® Foundation
Ползите от сертифицирането по управление на проекти са
свързани с възможности за:
 Подобряване на квалификацията и на ефективността на
управляваните проекти
 Доказване на компетенциите пред работодатели, клиенти и
партньори
 По-добро кариерно развитие
 Повече възможности за работа и по-високо възнаграждение
 Подобряване на контактите сред общността на ръководителите
на проекти
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КАКВО ЩЕ ПОЛУЧИТЕ
 Обучение, базирано на нашия опит от стотици успешно
сертифицирани по PRINCE2® в България
 Един от най-успешните и опитни международни лектори по
PRINCE2®
 Предоставяне на достъп до PRINCE2® Trigger Map, PRINCE2®
Slides, Chapter Tests и Test Exams преди курса
 Обучение, базирано на собствена разработка – “PRINCE2® Trigger
Map”, за по-лесно възприемане, запомняне и прилагане на метода
 Възможност по всяко време да задавате въпроси на лектора
 Изключително висока успеваемост на нашите курсисти на изпита
– близо 100%
 Изгодни цени и финансови условия. За да ползвате отстъпка е
достатъчно да изпратите вашата заявка – не е необходимо
да плащате веднага
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СЪДЪРЖАНИЕ
Ден 1








Introducing ourselves
Introduction, project management with PRINCE2, principles
Tailoring PRINCE2
Introduction to the processes
Starting up a project
Organisation
Business case

Ден 2










Recap day 1
Directing a project
Initiating a project
Quality
Plans
Risk
Controlling a stage
Change
Progress

Ден 3







Recap day 1 and 2
Managing product delivery
Managing a stage boundary
Closing a project
PRINCE2 test exam
PRINCE2 Foundation exam
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ОТЗИВИ
„Всичко по организация и съдържание беше супер
подготвено, лектора беше на високо ниво. Всичко,
което правим днес са големи и малки проекти, както
лични, така и професионални, така че ще използвам
наученото навсякъде.“
***
„За мен беше полезно да науча за йерархичната
структура и нивата, през които проектът минава за
одобрение. Ще търся ясно разграничение на ролите в
един екип и предварително ще уточнявам каналите за
комуникация за ежедневни и спешни теми.“
***
„Всичко, преподадено от лектора, бе много ценно и
полезно! Полезни бяха нагледните практически
примери, които г-н Кришел даваше през цялото време;
графиките, които чертаеше; сравненията, които
правеше с други методи за проектен мениджмънт /
липсата на такива.“
***
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КАК ДА СЕ ВКЛЮЧИТЕ
Отворено обучение
За да се включите в това обучение, моля попълнете формата за онлайн
регистрация на нашия сайт (www.projecta.bg), където е публикувана пълна
информация за него, включително датите на провеждане.

Вътрешнофирмено обучение
Обучението се провежда и като вътрешнофирмено, съобразено със
специфичните нужди на клиента. Свържете се с нас на 02 9835324 или
info@projecta.bg за конкретна оферта.
От нашите вътрешнофирмени обучения се възползваха множество
водещи организации, включително:
АЕЦ Козлодуй, АЛС България, Алфа Дивелопмънтс, Адрес Груп, АК Електрик,
Актавис, БТК, БТБ България, Булгаргаз Холдинг, БНП Париба Пърсънъл Файненс,
Варна Бизнес Сървисис, Вестникарска Група България, Винпром Пещера, Гама
Мениджмънт, ДП „РВД“, ЕВН България, ЕВН Македония, Еконт Експрес, Е.ОН
България, Енемона, ЕТЕМ България, Информационно обслужване, Идеал СтандартВидима, Изи Асет Мениджмънт, Каменица, KPMG Чехия, КПМГ ИТ Сървис, Космо
България Мобайл, Либхер Хаусгерете, Лукойл Нефтохим Бургас, МВР, МО, МЗ, Монди
Стамболийски, НАП, Нестле България, ОББ, Овергаз, ОМК, Оптикс, Оскар-Ел, Община
Варна, Община Пловдив, Община Бургас, Планекс Холдинг, Риск Инженеринг, Рейсат
България, Софийска вода, Солвей Соди Девня, Сенсата Текнолоджис, Сосиете
Женерал Експресбанк, Софика, Строително оборудване (Husqvarna Group),
CEED, Трансат, Уника Софтуеър-Сървис, ЧЕЗ България.
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ЗА ПРОДЖЕКТА
Проджекта е водеща консултантска компания по управление на
проекти. Ако искате да подобрите ефективността на вашите
инициативи и шансовете за успех на вашите проекти, не се
колебайте да се свържете с нас.

Проджекта ООД
София, ул. Веслец 45
тел. 02 9835324, 02 4894458, 0888102729
info@projecta.bg, www.projecta.bg

