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Informacje ogólne

Jedyne w Polsce specjalistyczne studia 

podyplomowe kładące nacisk nie tylko na 

wiedzę, ale i na umiejętności kierownika projektu. 

Studia zawierające gry strategicznie wielokrotnie 

nagradzane przez Project Management Institute.

Szkoła daje zarówno możliwość nabycia 

kompetencji dla osób wchodzących dopiero 

w tematykę zarządzania projektami jak i osób 

pracujących w tym charakterze. Szkoła stanowi 

również przygotowanie do certyfikacji PMP®.
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Zajęcia prowadzone są świetnie, cała tematyka jest dla mnie 

kompletną nowością i sam fakt, że nie czuję się znudzona, jak 

po wykladzie świadczy o jakości prowadzenia. Natomiast nadal 

jestem pod wrażeniem Waszego zawodowego doświadczenia, 

którym dzielicie się :-)

—Asia, 4. Edycja Szkoły Menedżera Projektu



Dla kogo przeznaczona 
jest szkoła?

 • Kierownicy projektów, kierownicy zespołów 

projektowych, członkowie zespołów 

projektowych, konsultanci oraz osoby 

związane z pracę w projektach.

 • Managerowie, koordynatorzy, liderzy 

odpowiedzialni za koordynację zadań, 

projektów operacyjnych.

 • Osoby zainteresowane poprawą efektywności 

swoich działań indywidualnych w obszarze, 

planowania, zarządzania ryzykiem, jakością, 

komunikacją czy zakresem.

 • Osoby wytypowane do programów 

związanych z zarządzaniem talentami, 

o wyższym potencjale, stanowiące przyszłą 

kadrę managerską

 • Właściciele firm, dyrektorzy, członkowie 

zarządów zainteresowani wdrożeniem 

procesów związanych z zarządzaniem 

projektami w firmach

 • Trenerzy, Coachowie i konsultanci planujący 

poszerzyć zakres kompetencji merytorycznych 

w obszarze projektowym
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Spodziewane Efekty

 • Państwowe świadectwo ukończenia studiów 

podyplomowych o specjalności zarządzanie 

projektami (Wyższa Szkoła Bankowa we 

Wrocławiu wystawia dyplom)

 • Dostęp do portalu wiedzy na WWW, Android 

i iPhone

 • Ponad 50% czasu to warsztaty 

i gry szkoleniowe, co czyni zajęcia dużo 

atrakcyjniejszymi i jednocześnie pokazuje 

praktyczną stronę zarządzania

 • Uczestnikami szkoły są praktycy 

biznesu z różnych gałęzi gospodarki, co daje 

szansę na interesującą wymianę doświadczeń 

z prowadzenia projektów

 • Każdy uczestnik otrzyma dostęp do portalu 

Octigo zawierającego ponad 200 artykułów, 

kilkanaście lekcji i ponad 800 pytań testowych

 • Każdy uczestnik otrzyma książkę „Zarządzanie 

Projektami Małymi Kroczkami” w PDF

 • Każdy uczestnik otrzyma książkę „Zarządzanie 

projektami dla początkujących” w formie 

papierowej

 • Zebranie kompletu punktów PDU potrzebnych 

do przedłużenia certyfikacji PMP – 126 PDU 

lub godzin kontaktowych
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Co nas wyróżnia?

 • Program maksymalnie skompresowany, aby 

jak najwięcej treści dostarczyć w minimalnym 

czasie – tylko 7 zjazdów weekendowych

 • Szkolenia zawarte w programie wielokrotnie 

nagradzane PMI Award 2007, 2009, 2010, 

2013, 2014, 2016, ISAGA 2014

 • Zajęcia prowadząpraktycy zarządzania 

projektami

 • W programie nauczania zastosowano 

komputerowe symulacje projektów. 

 • Szkoła prowadzona jest przez PMI® R.E.P
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Program szkoły?

BLOK 1

Wprowadzenie do zarządzanie projektami, 

2 dni szkoleniowe

Organizacja funkcjonalna, projektowa, 

macierzowa, Udziałowcy projektu, Metodyka 

zarządzania projektem, Projekt, Proces, Zadanie, 

Kierownik projektu, PMBOK® Guide, PRINCE 

2, PMS, Cykl życia projektu, Role w projekcie, 

Otoczenie projektu, Struktura organizacyjna

BLOK 2

Massawa – gra symulacyjna (PMI Award 2007), 

2 dni szkoleniowe

Komunikacja w projekcie, Procesy zarządcze 

i wykonawcze w projekcie, Funkcjonowanie ról 

w projekcie, Zarządzanie zmianą, Zarządzanie 

ryzykiem, Zarządzanie, jakością, Planowanie 

i śledzenie wykonania projektu (kamienie 

milowe), Identyfikacja wąskich gardeł

BLOK 3

Zarządzanie zakresem, czasem, kosztem, 

jakością 

2 dni szkoleniowe

Wymiary projektu, Zakres, Czas, Koszt, Przedmiot 

dostaw w projekcie, WBS – struktura podziału 

prac, OBS, RACI, Scope creep, Harmonogram 

Gantta, Ścieżka krytyczna, Zależności między 

zadaniami, PERT, Kamień milowy, Etap, Prawo 

Parkinsona, Bilansowanie zasobów, Fast tracking, 

Crashing, Metoda wartości wypracowanej, 

Budżetowanie, ROI, NPV, CTQ, Jakość, Diagram 

Ishikavy, Burza mózgów, Mapa procesu, Defekt, 

Sigma

BLOK 4

„Podróż dookoła świata” – gra szkoleniowa 

 1 dzień szkoleniowy

Zmiana, Integralność projekty, Rejestr zmian, 

Żądanie zmiany, Negocjacje
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BLOK 7

Podsumowanie inicjacji, planowania, kontroli, 

egzekucji i zamykania projektu, omówienie 

metodyki PMBOK, przygotowanie do 

certyfikacji CAPM® i PMP® 

2 dni szkoleniowe

Inicjacja, Planowanie, Egzekucja, Zamykanie 

projektu, Certyfikat PMP® i CAPM®, Procesy 

i obszary wiedzy PMBOK® Guide, Wdrażanie 

PMBOK® Guide, Project charter, Project plan, 

Cykl życia projektu.

BLOK 5

„Mayday, Mayday” - gra symulacyjna z 

zarządzanie ryzykiem (PMI Award 2009) 

3 dni szkoleniowe

Zarządzanie ryzykiem, Niepewność, Baza wiedzy, 

Rejestr ryzyk, Kierownik projektu i Komitet 

sterujący, Plan bazowy, bieżący i rzeczywisty, 

Prognozowanie, Bufor na ryzyka, Strategie reakcji 

na ryzyka

BLOK 6

„Park rozrywki” – gra symulacyjna 

1 dzień szkoleniowy

Portfel projektów, Bilansowanie zasobów, 

Cele strategiczne, Wąskie gardło, Cashflow, 

Inwestycja, Priorytetyzacja i selekcja projektów
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Zbudowaliście fajną atmosferę sprzyjającą nauce – zwróćcie uwagę, 

że podczas przerw często gadaliśmy na tematy związane z zajęciami – 

a więc miło socjalnie, ale również efektywnie pod względem nauki.

—Marek, 6. edycja Szkoły Menedżera Projektu 



Organizacja szkoły

Warunkiem przyjęcia jest minimum średnie wykształcenie oraz predyspozycje do pracy z ludźmi. 

Partnerami firmy Moderator w ramach szkoły są Octigo Sp. z o.o.oraz Wyższa Szkoła Bankowa 

we Wrocławiu

Podstawowy program szkoły obejmuje 

7 dwudniowych spotkań (14 dni, 105 godzin).

Zajęcia odbywają się w systemie weekendowym 

w godzinach od 9 – 18 w soboty, oraz 9 – 17 

w niedziele.

Grupa uczestników liczy nie więcej niż 16 osób.

Po przystąpieniu do egzaminu końcowego 

uczestnicy otrzymują dyplom ukończenia szkoły 

oraz dyplom studiów podyplomowych Wyższej 

Szkoły Bankowej we Wrocławiu. (wymagane 

wykształcenie wyższe min. Pierwszego stopnia)
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9400 PLN 
+ 23% VAT

Wrocław 

płatność ratalna

8900 PLN
+ 23% VAT

Wrocław 

płatność jednorazowa

9900 PLN
+ 23% VAT

inne miasta 

płatność jednorazowa

10400 PLN
+ 23% VAT

inne miasta

płatność ratalna

Koszt szkoły

Cena szkoły zależna jest od kilku czynników:

 • czasu trwania

 • miasta

 • rabatów

Cena szkoły zawiera:

 • szkolenie zgodne z programem

 • opiekę trenera w trakcie szkoły

 • opiekę trenera między sesjami

 • konsultacje merytoryczne programów

 • szkoleniowych

 • drukowane materiały szkoleniowe

 • lunch w trakcie szkolenia

 • przerwy kawowe
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Informacje o firmie 
Moderator

Od początku istnienia firmy opieramy nasze 

działania na zweryfikowanej empirycznie, 

rzetelnej wiedzy psychologicznej. Unikamy 

treści i metod, które stanowią przelotną 

modę niepopartą wiarygodnymi badaniami. 

Akademickie korzenie założycieli firmy pozwalają 

oddzielać ziarno od szkoleniowych plew. Od 

lat propagujemy na rynku usług rozwojowych 

podejście oparte na dowodach (Evidence-Based 

Training). Oznacza to, że treści szkoleń i metody 

nauczania przepuszczamy przez filtr dowodów. 

Nasza filozofia jest znakiem jakości i wyróżnikiem 

firmy na rynku szkoleń biznesowych.

Ponieważ występowanie w roli moderatora 

wymaga wielu umiejętności społecznych, 

nasza „biblioteka” zajmuje się zagadnieniami 

związanymi z rozwiązywaniem konfliktów, 

skuteczną autoprezentacją, radzeniem 

sobie z emocjami, podejmowaniem decyzji, 

negocjacjami.

dr Tomasz Witkowski, dr Sławomir Jarmuż
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Kontakt

Biuro – rekrutacja 

tel.: +48 71 733 65 51 

tel. kom.: +48 728 963 417

Moderator Sp. z o.o.

ul. Św. Józefa 1/3

50-329 Wrocław
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