Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach
ul. Zwycięstwa 36, 44-100 Gliwice
tel.: 32 231 99 79, faks: 32 238 96 30
e-mail: organizator@riph.com.pl

Szanowni Państwo
Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach zaprasza do udziału w szkoleniu
Tytuł szkolenia:

Metoda skutecznego kontrolowania prac, zadań i projektów
Data:

26 lutego 2019 r.
Godzina:

od godz. 09:00 – 13:00
Miejsce:

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach
ul. Zwycięstwa 36, 44-100 Gliwice
Charakterystyka szkolenia:

Podstawowymi obszarami kontroli realizacji projektu jest: czas, koszt, zakres oraz jakość.
Dla każdego z tych obszarów przyjmuje się kryteria, które pozwolą na identyfikację i ocenę stanu,
w którym znajduje się realizowany projekt. Co ważne, nadzorowane powinny być wszystkie obszary,
jednakże jak wynika z praktyki zarządzania projektami często ogranicza się monitorowanie
postępów do utrzymywania zgodności z harmonogramem lub z budżetem. Przyczyną takiego
podejścia jest między innymi brak wystarczającej wiedzy na temat zarządzania projektami ze strony
kierownictwa firmy. Jak to zmienić?
Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest zaprezentowanie metody Earned Value, mającej na celu mierzenie wyników
oraz progresu projektu.
Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu:
 łączy harmonogram z kosztami i wynikami pracy
 określa obszary problemowe dla kierownictwa
 umożliwia dokładniejsze raportowanie kosztów i przebiegu szczególnie problemowych
procesów
 usprawnia proces planowania
 zapewnia spójny i jasny obraz postępów na wszystkich szczeblach zarządzania
 zapewnia wczesne ostrzeganie o potencjalnych problemach
 zwiększa klarowność projektu i jego rozliczania
 zwiększa zdolność do oceny czynników ryzyka, harmonogramu, kosztów i czynników
technicznych
Prowadzący:

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach
ul. Zwycięstwa 36, 44-100 Gliwice
tel.: 32 231 99 79, faks: 32 238 96 30
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Joanna Pauly - trener biznesu, coach i project manager certyfikowany w PCM, IPMA Level C,
i PRINCE2, Scrum PSM1, M_o_R. Akredytowany trener International Project Management
Associaction. Prezes zarządu Apauly Group sp. z o.o., dyrektor generalna Szkoły Project
Managerów® – pierwszej w Polsce placówki kompleksowego kształcenia zawodowego project
managerów.Ukończyła Międzynarodowe Studia Coachingu i akredytowany przez ICF program
CoachWise, dziennikarstwo, politologię, europeistykę, brokering technologiczny i finanse. Posiada
ponad 15-letnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu projektami z klientami korporacyjnymi,
administracją, edukacją, sektorem badawczo-rozwojowym, menadżerami i przedsiębiorcami.
Umiejętności project&portfolio managera, coacha i trenera wykorzystuje w prowadzeniu własnego
biznesu. Stworzyła 10 lat temu stabilną firmę consultingową i szkoleniową. Jej doświadczenie to
ponad 25 tys. godzin szkoleniowych i coachingowych, 6,5 tys. osób w projektach, 100 mln
pozyskanych środków unijnych, udział w projektach o sumarycznym budżecie blisko 1 mld zł.
Cena:

CENA: 240 PLN netto/osobę. Dla firmy zrzeszonych w Izbie 220 netto/osobę + 23%VAT.
CENA ZA SZKOLENIE OBEJMUJE: koszt uczestnictwa, materiały szkoleniowe, catering.
Zgłoszenia:

Uczestnictwo prosimy potwierdzać telefonicznie na numer: 32 238 96 40 lub pocztą elektroniczną na
adres:organizator@riph.com.pl do dnia 22 lutego 2019 roku.
Kontakt:

Anna Laszik
tel. 32 238 96 40
e-mail: organizator@riph.com.pl

W związku z ograniczoną ilością miejsc o uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia bez podawania przyczyny.

PROGRAM:
1. Wprowadzenie – podstawowe definicje
2. Porównanie odchyleń tradycyjnych, z metodą wartości wypracowanej
3. Ocena stanu rzeczywistego projektu
 Odchylenia od harmonogramu i budżetu
 Wskaźnik CPI i SPI
 Wskaźnik TCPI
4. Prognozowanie realizacji projektu (budżetu, zakresu, czasu)
 Wartość końcowa budżetu
 Wartość pozostała prac do wykonania
 Odchylenia od zadań i budżetu
5. Porównanie metody liniowej i addytywnej
6. Ocena wniosków płynących z zastosowania metody Earned Value.

