Plan
Dzień I 21.11.2013, godz. 8.30‐16.00, ul. Św. Anny 12, sala Asklepiosa
Tematyka: Czynnik ludzki w zarządzaniu projektem
Tematyka: Zarządzanie Projektami
(3 Bloki tematyczne dotyczące kompetencji miękkich w zarządzaniu projektami)
Zespoły projektowe
 Zespół (dobry) jako podstawa sukcesu projektów
 Rodzaje zespołów projektowych
 Najważniejsze elementy dynamiki zespołów
 Od integracji do efektywnego zespołu
 Osobista efektywność, czyli w jaki sposób wykorzystywać osobowość podwładnych
 Komunikacja w projekcie w standardowych i szczególnych warunkach
 Komunikacja perswazyjna w relacjach profesjonalnych
 Stres i radzenie sobie ze stresem z prewencją wypalenia zawodowego w tle
Liderzy projektów
 Przywództwo w grupach projektowych
 Dlaczego liderzy są ważni ?
 Przywództwo warunkowe, czyli codzienność projektów
 Przywództwo transformacyjne, działania w warunkach zmiany
 Współpraca w zespole interdyscyplinarnym, problemy i remedia na opory
 Morale czyli prowadzenie ludzi w sytuacjach trudnych i stresowych
 Efektywna komunikacja z otoczeniem projektu
 Poczucie własnej wartości i asertywność w kontaktach zawodowych
Projekty w organizacjach i ich otoczeniu
 Dlaczego projekty naruszają status quo w organizacjach?
 Budowanie tożsamości, czyli trzeba się wiedzieć czego się chce
 Przez ludzi do ludzi, czyli budowa i wykorzystywanie sieci społecznych
 Jak dlaczego możemy i powinniśmy sobie nawzajem pomagać w realizacji projektów?
 Podstawowe reguły i sposoby dbania własne interesy w kontaktach z klientami i sponsorami
projektów
 Radzenie sobie z sytuacjami trudnymi w o otoczeniu społecznym projektów
 Negocjacje o rozwiązywanie konfliktów w grupach projektowych i organizacjach

Dzień II i III 23–24.11.2013r, godz.8.30‐16.00, Centrum Dydaktyczno‐Kongresowe
ul. Św. Łazarza 16, sala 4/5

Tematyka: Zarządzanie Projektami
(8 sesji szkoleniowych dotyczących kompetencji twardych w zarządzaniu projektami)
Sesja 1: Wprowadzenie do zarządzania projektami
 Czym różni się projekt od procesu?
 Dlaczego metodologia PM (Project Management) jest niezbędna?
 Dobre założenia projektowe i skutki złego ich zdefiniowania.
 Złoty trójkąt.
 Karta projektu i pole sił.
Sesja 2: Fazy projektu i : metodologia PMBOK©
 Rozpoznanie – poparcie, zasoby, analiza opłacalności, Struktura Podziału Pracy.
 Planowanie – macierz rozdziału odpowiedzialności, harmonogram belkowy Gantt’a, sieć
zadań (PERT), kamienie milowe, analiza ryzyka (RM)
 Realizacja – „wystrzał armatni”, monitorowanie postępów (EV), modyfikacje planu
(harmonogram, ŚK)
 Zamknięcie – dokumentacja techniczna, rozpuszczenie zasobów, serwisowanie,
doświadczenia na przyszłość
 Cykl powstawania produktu
 Intensywność faz projektu
 Zarządzanie ryzykiem (Risk Management)
 Struktura pro‐projektowa
Sesja 3: Przygotowanie harmonogramu i diagram sieciowy
 Hierarchia i kolejność zadań
 Harmonogram Gantt’a vs. diagram sieciowy
 Wyznaczenie Ścieżki Krytycznej
 Zapasy czasu
Sesja 4: Struktura Podziału Pracy i macierz odpowiedzialności
 Dzielenie na części
 Rodzaje struktur
 Zasady przygotowywania SPP
 Macierz odpowiedzialności
Sesja 5: Projekt w praktyce
 Opóźnienia w projektach
 Zmiany w realizacji projektu
 Szacowanie czasu trwania zadań
 Ograniczenia projektowe
Sesja 6: Tworzenie diagramu sieciowego „Nasz Wielki Projekt”
 Karty zadań wg obszarów
 Zależności pomiędzy zadaniami
 Wyliczanie czasu trwania projektu
 Optymalizacja czasu i zasobów ‐ wąskie gardła
 Konstruowanie diagramu (SPP, sieć, ŚK, kamienie milowe)

Sesja 7: Ścieżka Krytyczna
 Które zadania są kluczowe? ‐ metodologia Ścieżki Krytycznej
 Skracanie Ścieżki Krytycznej
 Prawo Parkinsona, Syndrom Studenta – Twoi ludzie wiedzą najlepiej
Sesja 8: Metoda Wartości Uzyskanej (EV)
 Jak w praktyce mierzyć zaawansowanie projektu?
 Czas mierzony pieniędzmi (EV – Earned Value)
 „Jak mi idzie dotychczas i ile pieniędzy mi zabraknie?”
 Sesja 8: Podsumowanie
 Podsumowanie problematyki szkolenia.
 Mój osobisty program w zakresie rozwijania kompetencji kierownika projektów
 Co należy przeczytać?
 Ewaluacja szkolenia

