Projektové riadenie III
postupy a techniky pre úspešné plánovanie
projektov
Cieľom tréningu je:
•

naučiť účastníkov konkrétne postupy a techniky pre úspešné naplánovanie projektu od úvodnej
myšlienky až po Plán riadenia projektu vrátane harmonogramu spracovaného Metódou kritickej reťaze

Tréning je určený účastníkom, už ovládajú základy projektového manažmentu aj pokročilé techniky
projektového i multiprojektového riadenia ponúkané Metódou kritickej reťaze (Critical Chain Method).
Rozsah: 2 dni
Obsah:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Úvod: účel a ciele, úvod do terminológie
Charta projektu: účel, obsah, postup tvorby
Plán riadenia projektu: účel, obsah, postup tvorby
Techniky plánovania rozsahu projektu
Techniky plánovania a riadenia rizík projektu
Techniky rozpočtovania projektu
Techniky tvorby sieťového grafu a harmonogramu projektu

Potrebné sú vedomosti, zodpovedajúce obsahu tréningu Projektové riadenie I: základy a Projektové riadenie II:
pokročilé techniky a multiprojekty, ako aj ovládanie užívateľského rozhrania MS Office. Výhodou sú skúsenosti
s prácou na projektoch, ideálne na pozícii projektového manažéra, ako aj znalosť aplikácie MS Project.
.

Po ukončení tréningu budú účastníci:
•
•
•

•
•
•
•
•

ovládať odbornú terminológiu z oblasti plánovania projektov,
poznať súčasti Charty projektu i Plánu riadenia projektu, ich účel a postup tvorby,
schopní štruktúrovane rozplánovať rozsah projektu od úvodnej myšlienky cez ciele, popis rozsahu
projektu až po Work Breakdown Structure (WBS),
ovládať najdôležitejšie postupy plánovania a riadenia rizík projektu,
mať prehľad o spôsoboch tvorby realistického rozpočtu projektu,
schopní vytvoriť Critical Chain sieťový graf projektu,
mať prehľad o najužitočnejších funkciách a nastaveniach SW nástroja MS Project,
pomocou týchto poznatkov schopní previesť Critical Chain sieťový graf projektu do MS Projectu.

Tréning obsahovo voľne nadväzuje na Projektové riadenie I: základy a Projektové riadenie II: pokročilé
techniky a multiprojekty.
Tréning Projektové riadenie III: postupy a techniky pre úspešné plánovanie projektov realizujeme pre
podniky a organizácie, alebo ako verejné. Pre zistenie aktuálneho dátumu konania otvoreného kurzu navštívte
www.msys.sk. Pre dohodnutie detailov školenia vo vašom podniku nás kontaktujte na 02-2071 8478, 0903 227
886, alebo na info@msys.sk.

