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AgilePM – Zwinne zarządzanie 
projektami z egzaminem 
Jeśli już pracujesz na projektach zwinnych lub dopiero planujesz rozpocząć pracę w takim 

środowisku, to szkolenie z egzaminem "AgilePM – zwinne zarządzanie projektami " wprowadzi Cię w świat tej 

znanej i cenionej metodyki. Znajomość zasad rządzących zwinnymi projektami potwierdzisz autoryzowanym 

egzaminem.  

• Zdobędziesz praktyczną wiedzę na temat metodyk zwinnych, 

• Będziesz rozumieć i świadomie wykorzystywać pojęcia oraz żargon projektów zwinnych,  

• Uzyskasz odpowiedź na pytanie: w jaki sposób szybko wytworzyć oprogramowanie najlepiej 

dopasowane do potrzeb klienta, 

• Poznasz kompletną i kompleksową metodykę opisującą wszystkie aspekty projektu – od ról, przez cykl 

życia projektu, zarządzanie jakością, aż po filozofię, 

• Dowiesz się czym jest MoSCow i jak Codzienne Zbiórki mogą wpłynąć na efektywność zespołu,  

• Zrozumiesz, co kryje się pod pojęciem Rozwój Iteracyjny, 

• Podejdziesz do autoryzowanego egzaminu AgilePM Foundation organizacji APMG International 

Szkolenie AgilePM - zwinne zarządzanie projektami z egzaminem dedykujemy wszystkim osobom, których praca 

wymaga dogłębnego zrozumienia zasad projektów zwinnych. W szczególności polecamy je kierownikom 

projektów zwinnych, którzy dzięki szkoleniu będą w stanie sprawnie poruszać się w najpopularniejszej metodyce 

zwinnej oraz przekazywać niezbędną wiedzę członkom zespołów. Szkolenie dedykujemy również osobom 

odpowiedzialnym za uruchomienie oraz wykonanie projektów - m.in. sponsorom, członkom zespołów 

projektowych (w tym także analitykom, programistom, testerom) oraz członkom biur projektowych. 

 

 

Zakres tematyczny 

Wprowadzenie do AgilePM 

• Definicja AgilePM 

• Dlaczego AgilePM 

AgilePM, a tradycyjne podejście do zarządzania projektami 

• AgilePM kontra waterfall 

• AgilePM kontra Scrum, XP i inne lekkie metodyki 
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Filozofia AgilePM 

• Zmienne projektowe według AgilePM 

• Model 6P 

Zasady AgilePM 

• Cykl życia projektu wg AgilePM 

• Role projektowe wg AgilePM 

• Produkty wg AgilePM 

• Wymagania w AgilePM 

• Szacowanie w AgilePM 

Pozostałe Aspekty AgilePM 

• Trafność 

• Jakość 

• Terminowość 

• Planowanie 

• Zarządzanie 

• Współpraca 

• Kontrola 

• Komunikacja 

Techniki AgilePM 
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