Programe Deschise de Training
pentru Creşterea Performanţelor

MANAGEMENTUL PROIECTELOR
pe proiecte, matriceală; alegerea
structurii adecvate; exerciţiu de analiză
a structurilor organizatorice
Planificarea
proiectului:
Definirea
contextului, analiza părţilor interesate
(stakeholderi), analiza problemelor
(arborele
problemelor),
stabilirea
obiectivelor (arborele obiectivelor),
opţiunile strategice, Matricea Logică a
Proiectului, Tehnici de planificare a
activităţilor (CPM, PERT, Analiza drumului
critic), Bugetarea proiectului

DESCRIERE
Acest program de training oferă o
înţelegere sistemică şi practică a
managementului proiectelor şi formează
abilităţile şi competenţele necesare
pentru implementarea cu succes a
proiectelor în medii dinamice şi
complexe.
Programul include şi o zi de training care
vă va iniţia în utilizarea unui produs
software
pentru
managementul
proiectelor: Microsoft Project.
CONŢINUT
Introducere: Prezentarea programului –
obiective,
metodă
şi
aşteptările
participanţilor
O imagine globală: Managementul
ciclului de viaţă al proiectului; principii şi
atitudini care conduc la succes; exerciţiul
1 proiect în 1 oră
Structuri
organizatorice
pentru
managementul proiectelor: Funcţională,
0722 260 158
doru.curteanu@gemba.ro

Conducerea echipei de proiect: Nevoile
umane fundamentale şi rolul liderului,
conducerea situaţională, construirea
echipei, roluri în echipă, şedinţele echipei
de proiect
Managementul riscurilor: Identificarea
riscurilor, analiza riscurilor şi planificarea
reacţiei la risc cu exemple practice şi
exerciţii
Managementul informaţiei: Raportare,
sisteme de urmărire a stării proiectelor,
soluţii pentru facilitarea accesului la
informaţii pentru toţi stakeholderii
Microsoft Project pentru managementul
proiectelor: Învăţarea pas cu pas şi
exersarea utilizării funcţiilor produsului
software Microsoft Project
DATE DERULARE
Durata: 3 zile
Serii: 8-10 Mai şi 4-6 Septembrie 2009
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Programe Deschise de Training
pentru Creşterea Performanţelor

27 Aprilie şi 24 August 2009

participare, pauzele de cafea, mesele
de prânz

LOCUL

DISCOUNTURI

Bucureşti,
Centrul
de
Conferinţe
UZINEXPORT, Bd. Iancu de Hunedoara
6-8 (vis-a-vis de clădirea Guvernului din
Piaţa Victoriei)

- 5% pentru înscrierea a mai mult de 3
participanţi

DATE LIMITĂ DE ÎNSCRIERE

STRUCTURA ZILEI DE TRAINING
9.30 – 11.00 – Sesiune training

- 7% pentru cei care au participat în
anul curent la un alt program de training
din cadrul Academiei
Discount-urile sunt cumulative!

11.00 – 11.15 – Pauza de cafea

ÎNSCRIERE

11.15 – 12.45 – Sesiune training

1. Descărcaţi Formularul de înscriere
corespunzător acestui program de la
www.gemba.ro/cursuri_deschise.html

12.45 – 13.15 – Dejun
13.15 – 14.45 – Sesiune training
14.45 – 15.00 – Pauza de cafea

2. Completaţi Formularul de înscriere şi
trimiteţi-l
prin
e-mail
la
doru.curteanu@gemba.ro

15.00 – 16.30 – Sesiune training
INVESTIŢIE
1260 RON + TVA (19%) / participant
Include: suport de curs, handout-uri,
caiete de lucru, certificat/diplomă de

0722 260 158
doru.curteanu@gemba.ro

- 3% pentru înscrierea a 2 participanţi

INFORMAŢII
021 337 13 77
0722 260 158
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