
CENA REGULARNA: 5 200 ZŁ NETTO 

CENA PROMOCYJNA: 4 200 ZŁ NETTO  

płatność przed szkoleniem                         

CENA PO DOFINANSOWANIU: 

- 70%: 1 560 ZŁ NETTO* 

TERMINY:   

Tomasz:14-15.03.2019 

Michał: 25-26.03.2019 

Marcin: 09.04.2019 

Michał: 24.04.2019 

 

 

CENA REGULARNA: 2 980 ZŁ NETTO 

CENA PROMOCYJNA: 1 980 ZŁ NETTO  

płatność przed szkoleniem 

CENA PO DOFINANSOWANIU -70%: 894 ZŁ NETTO* 

TERMINY:  14-15-16.01.2019 

CENA REGULARNA: 4 500 ZŁ NETTO 

CENA PROMOCYJNA: 3 500 ZŁ NETTO  

płatność przed szkoleniem                         

CENA PO DOFINANSOWANIU - 70%: 1  350 ZŁ NETTO* 

TERMINY:  

Tomasz: 21-22.02.2019 

Michał: 04-05.03.2019 

Marcin: 19.03.2019 

WYBIERZ NAJLEPSZY PAKIET  

3 dni  

1 sesja (Michał) 

Pakiet  

Premium
Pakiet  

Optimum 

Pakiet  
Basic

j.kamola@humanpartner.pl  
606 609 010 

www.humanpartner.pl 
 

Joanna Kamola 

KONTAKT 

DOFINANSOWANIE 

Z NAMI  

POZYSKASZ

*Wysokość dofinansowania uzależniona  

jest od miejsca, w którym zarejestrowana  

jest Twoja firma i dotyczy sektora MŚP

NA SZKOLENIE* 

1. Zarządzanie projektem - metody klasyczne 

2. Zarządzanie projektem - metody zwinne

3 dni 

2 sesja  (Michał)

1 sesja (Tomasz) 

Klasyczna strona mocy - czyli to co o klasycznym
podejściu do realizacji projektów wiedzieć warto  

 

1. Podstawy zarządzania projektami. Zarządzanie

celami  projektu. Zarządzanie zakresem projektu  

2. Planowanie projektów  

3. Harmonogramowanie projektu  

4. Nadzór nad realizacją projektu

2 dni 

2 dni

3 sesja (Marcin) 

Komunikacja/prowadzenie zespołu 

1 dzień

5 dni 

1. Kluczowe elementy komunikacji w zespole  

2. Potencjalne kanały komunikacji w projekcie, 

3. Feedback rozwojowy 

4. Feedforward jako orientacja na samodoskonalenie

osób, a nie upewnianie ich w poczuciu

samozadowolenia 

5. Rola lidera we wzmacnianiu pracy zespołowej 

1. Od czego zacząć zmianę metody projektowej. 

2. Metoda KANBAN w zarządzaniu strumieniem zadań.  

3. SCRUM praktycznie - jak tworzyć produkty

przyrostowo i w krótkich cyklach? 

 

Zwinna strona mocy - czyli to co o zwinnym podejściu
do realizacji projektów wiedzieć warto  

2 sesja  (Michał)

1 sesja (Tomasz) 

Klasyczna strona mocy - czyli to co o klasycznym
podejściu do realizacji projektów wiedzieć warto  

 

1. Podstawy zarządzania projektami. Zarządzanie

celami  projektu. Zarządzanie zakresem projektu  

2. Planowanie projektów  

3. Harmonogramowanie projektu  

4. Nadzór nad realizacją projektu

2 dni 

2 dni

3 sesja (Marcin) 

Komunikacja/prowadzenie zespołu 

1 dzień

1. Kluczowe elementy komunikacji w zespole  

2. Potencjalne kanały komunikacji w projekcie, 

3. Feedback rozwojowy 

4. Feedforward jako orientacja na samodoskonalenie

osób, a nie upewnianie ich w poczuciu

samozadowolenia 

5. Rola lidera we wzmacnianiu pracy zespołowej 

1. Od czego zacząć zmianę metody projektowej. 

2. Metoda KANBAN w zarządzaniu strumieniem

zadań.  

3. SCRUM praktycznie - jak tworzyć produkty

przyrostowo i w krótkich cyklach? 

Zwinna strona mocy - czyli to co o zwinnym podejściu
do realizacji projektów wiedzieć warto  

4 sesja  (Michał)

Praktycznie o projektach - studium przypadku  

i prezentacja projektów

1 dzień

6 dni 

https://humanpartner.pl/kontakt/
https://humanpartner.pl/kontakt/
https://humanpartner.pl/kontakt/

