PROJEKTŲ VALDYMAS
(16 akad. val.)
Mokymų tikslas - suteikti projektų vadovams, projektų administratoriams, darbų
vadovams, bendrųjų ir specialiųjų statybų darbų vadovams teorinių ir praktinių žinių bei
gebėjimų, dalyvaujant ir vykdant projektus pagal projektų valdymo metodologiją.
Šios programos metu, specialistai gaus teorines ir praktines žinias bei ugdys gebėjimus
inicijuodami projektą, planuojant projektą, vykdant, stebint ir kontroliuojant projektą,
užbaigiant projektą. Turinys yra paremtas de facto populiariausiu pasaulyje tradicinio
projektų valdymo standartu PMBOK.

Mokymuose nagrinėjamos temos:
1 diena
I.
II.
III.
IV.
2 diena
I.
II.
III.
IV.

Įvadas į projektų valdymą;
Metodikų apžvalga;
Projekto samprata;
Esminiai aspektai;
Projekto inicijavimas;
Projekto planavimas;

Projekto vykdymas;
Projekto kontrolė;
Projekto užbaigimas;
Projektų valdymo vystymas organizacijoje.

Lektoriai
Karolis Mickevičius-Mėgelaitis, PMP, PRINCE2
Karolis yra UAB „Ad projectum“ partneris, ProjektuKursai.lt
įkūrėjas, ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto lektorius,
projektų vadovas, dėstytojas, konsultantas,
YoungCrew
Lietuva valdybos narys, buvęs Lietuvos projektų vadybos
asociacijos (LPVA) valdybos narys, pirmojo projektų vadybos
terminų žodyno bendraautorius. Karolis įgijo universalios
patirties dirbdamas įvairaus tipo projektuose:
IT,
bankininkystės, rinkodaros, organizaciniuose, socialiniuose.
Domisi ne tik praktine projektų valdymo puse, bet kartu dirba
prie teorinių bei mokslinių projektų vadybos aspektų. Karolis
yra sertifikuotas Projektų vadybos profesionalas (PMP)®, Agile

praktikas (PMI-ACP)®, Scrum profesionalas (CSP)®, Scrum
meistras (CSM)®, Scrum produkto savininkas (CSPO)®, Agile
projektų lyderis (CAL)®, ICAgile profesionalas (ICP)®, PMO
specialistas (PMI-CP), oficialus Microsoft dėstytojas (MCT)®
bei Microsoft Project ir Project Server profesionalas (MCTS)®,
(MCITP)®, sertifikuotas CompTIA Project+®, PRINCE2®,
DSDM®, ITIL®, Points of You® specialistas.

Artūras Bučinskas
Artūras Bučinskas yra sertifikuotas projektų valdymo srities
ekspertas (PMP®, IPMA-C®, PRINCE2®) turintis daugiau nei
dešimties metų patirtį projektų valdyme. Dirbęs tarptautinės
projektų valdymo tarnybos vadovo, portfelio vadovo, projekto
vadovo
pareigose.
Turi
patirties
energetikos,
telekomunikacijų/IT, bankininkystės sektoriuose. Skaito
pranešimus projektų valdymo tema pasaulinio lygio
konferencijose bei veda projektų valdymo mokymus įmonėms,
projektų vadovams ir studentams. ISM Executive school ir
KTU Telekomunikacijų magistras. Šiuo metu Artūras yra
IPMA sertifikavimo vertintojas ir Ad projectum lektoriuskonsultantas.

DATA: 2018.10.16 (antradienį); 2018.10.17 (trečiadienį)
LAIKAS: 9.00-16.30 val.
KAINA: 349,00 Eur su PVM vienam asmeniui
VIETA: Vilnius
REGISTRACIJA (privaloma dėl riboto vietų skaičiaus): info@teg.lt

MOKYMO PROGRAMA ĮTRAUKTA Į PRIEMONĖS „KOMPETENCIJŲ
VAUČERIS“ MOKYMO PROGRAMŲ SĄRAŠĄ!

