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Príprava na certifikáciu podľa PMI® PMP®/CAPM®
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Toto školenie Vás detailne pripraví na absolvovanie certifikačnej skúšky Project Management Professional (PMP) ® alebo Certified
Associate in Project Management (CAPM)® podľa štandardu Project Management Institute (PMI). Obsah školenia vychádza z aktuálneho
vydania "A Guide of the Project Management Body of Knowledge" (PMBOK ® Guide) - 7th Edition. Absolvovaním školenia získate
potrebných 35 hodín vzdelávania pre akceptáciu na skúšku PMP ®. Predpokladom pre absolvovanie skúšky sú aj všeobecné poznatky
projektového riadenia, ktoré si môžete rozšíriť, prípadne ozrejmiť na našich školeniach.

Naučíte sa
> Prehľad procesu certifikácie (požiadavky, registrácia, skúška, atď.)
®
> Spracujete si témy publikácie "A Guide to the Project Management Body of Knowledge" (PMBOK Guide) - 7th Edition relevantné
ku skúške
> Intenzívna príprava na skúšku pre všetky 3 domény:
> People
> Process
> Business Environment
> Vypracovanie a analýza vzorových otázok pre skúšku
> Spolu s trénerom si vypracujete individuálny prípravný plán
> Tipy a odporúčania pre certifikačnú skúšku:
> Prístup k online školiacim materiálom, vzorovým testom od PMI na 4 mesiace
> Podpora od našich konzultantov aj po skončení školenia
> Vyskúšate si online simuláciu skúšky

Zahrnuté v cene školenia
>
>
>
>

Kniha potrebná na prípravu "A Guide to the Project Management Body of Knowledge ( PMBOK® Guide) - 7th Edition"
Online simulácia skúšky X-AM PMP®: aktívna simulácia situácie pri skúške - s viac ako 1400 otázkami
Skúšobnétesty
Podklady vytvorené našou spoločnosťou

Predpoklady pre PMP ® - skúšku
> S bakalárskym/ vysokoškolským diplomom: minimálne 3 roky práce v projektovom riadení (zodpovedá 36 mesiacov práce na
projektoch posledných 8 rokov)
> So stredoškolským vzdelaním: minimálne 5 rokov práce v projektovom riadení (zodpovedá 60 mesiacov praxe v projektovom riadení)
a
> 35 vzdelávacích hodín (contact hours) v projektovom riadení: Tieto vzdelávacie hodiny získate účasťou na našom školení.

Predpoklady pre CAPM ® - skúšku
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> Maturitná skúška a
> 23 hodín vzdelávania v oblasti projektového riadenia

Skúška
Registrácia na skúšku PMP® prebieha online na webovej stránke PMI. Skúška PMP ® sa skladá z 200 otázok s možnosťou výberu z
viacerých odpovedí a trvá 4 hodiny. Skúška CAPM ® pozostáva zo 150 otázok a trvá 3 hodiny. Skúška sa koná online alebo v testovacom
centre. Na školení podrobne vysvetľujeme proces registrácie a postup skúšky. Skúška prebieha v angličtine. Pri registrácii však môžete
požiadať o pomoc s prekladom do slovenčiny. Poplatok za skúšku NIE je zahrnutý v príprave a platí sa priamo PMI.

Cieľová skupina
> Skúsení projektoví manažéri, ktorí sa chcu pripraviť na certifikáciu PMP ®
> Potencionálni projektoví manažéri alebo zamestnanci PMO, ktorí sa chcú pripraviť na certifikáciu CAPM ®

Naše odporúčanie
Odporúčame Vám absolvovať Akadémiu projektového riadenia. Toto školenie Vám poskytne všetky nevyhnutné informácie týkajúce sa
prípravy, plánovania, riadenia a ukončenia projektu.

Termíny pre Live Online Training 2021/2022:
Časť 1:
Časť 2:
Časť 3:
Časť 4:
Časť 5:

25.-26.11.21 , 09:00-12:30
09.-10.12.21 , 09:00-12:30
13.-14.01.22 , 09:00-12:30
20.-21.01.22 , 09:00-12:30
27.-28.01.22 , 09:00-12.30

Partneri spolupráce:
PMI - Project Management Institute
PMI je najväčšia svetová nezisková organizácia pre projektové a programové riadenie a riadenie projektového portfólia,
s medzinárodnou sieťou viac ako 2,9 milióna profesionálov. next level je Authorized Training Partner (ATP) PMI,
spolupracuje s rôznymi PMI®-Chapters a ponúka rozmanité možnosti prípravy na certifikáciu PMI ®.
Logo PMI Authorized Training Partner je ochrannou známkou Project Management Institute, Inc.

ccrs.pmi.org/search/provider/1000001581

Predpoklady
Termíny:
Miesto školenia

Termíny

Jazyk

Cena bez DPH

®

¹ PDUs - oddelenia profesionálneho rozvoja (pre recertifikáciu podľa PMI )

®

² QHs - kvalifikačné hodiny alebo ďalšie tréningové hodiny (pre recertifikáciu podľa IPMA )

Didaktický koncept:
Aby bolo učenie zábavnejšie, sústredíme sa na: skupinové cvičenia, prácu na konkrétnych prípadových štúdiach, hranie rolí, feedback a
reflexie, diskusie v tímoch a výmenu skúsenosti – to všetko Vám pomôže hlbšie pochopiť a následne aj uplatniť novo nadubudnuté
vedomosti. Prepojenie teoretických prvkov s praktickou časťou je stavebným kameňom každého školenia.
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Všeobecné obchodné podmienky:
Prečítajte si všeobecné obchodné podmienky pre podujatia next level academy: www.nextlevelconsulting.com/sk/coponukame/skolenia/vseobecne-obchodne-podmienky/

Máte ďalšie otázky?

Kontaktujte nás buď telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.
next level academy GmbH
AT +43 1 4780660-0
DE +49 228 28926-0
academy@nextlevelconsulting.com
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