∆ιαχείριση Έργου
(Project Management)
Ποιους αφορά:
Το σεμινάριο απευθύνεται:

Course προετοιμασίας για την πιστοποίηση
Project Management Professional (PMP®)

Σύνολο 42 ώρες
Εισηγητής : Κυριακίδης Γιώργος, PMP, ΜΒΑ, CTP

Υποστήριξη με επαρκές:
Έντυπο και ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό.
Το εκπαιδευτικό υλικό καλύπτει πλήρως
τις απαιτήσεις της εξέτασης.
Θέματα που θα καλυφθούν:

 Σε επαγγελματίες και στελέχη
επιχειρήσεων, που ασχολούνται με
την διαχείριση έργων, ή τον
συντονισμό ομάδων οι οποίες
διαχειρίζονται έργα.



Στόχοι:



Ο συμμετέχον θα μπορεί :
 Να παρουσιάσει τις ομάδες και τις
γνωστικές περιοχές διεργασιών που
μπορεί να εφαρμόσει ένας οργανισμός
και ένας διοικητής έργου, για να πετύχει
τους στόχους του.
 Να παρουσιάσει τις τεχνικές και τα
εργαλεία
που
μπορούν
να
χρησιμοποιηθούν
από
αυτές
τις
διεργασίες.
 Να αποδείξει τις ικανότητές στον
σχεδιασμό,
εκτέλεση
και
παρακολούθηση έργων που απαιτούνται
για την απόκτηση της πιστοποίησης
Project Management Professional
(PMP®) και εναλλακτικά με τη βοήθεια
σχετικών οδηγιών του εισηγητή για άλλες
πιστοποιήσεις.









Αθήνα –
Θεσσαλονίκη –
Γιάννενα –
Πάτρα- Βόλος

3+3 ημέρες σε αίθουσα (Παρασκευή απόγευμα,
ΣΚ πρωινά. Εκπαίδευση και κατεύθυνση από
απόσταση μεταξύ των συναντήσεων (elearning)
και μετά τη λήξη για 6 εβδ.
www.humanassetpm.wordpress.com







Περισσότερα:……

Επικοινωνία στο 2310 326955
(Υπεύθυνος Οργάνωσης : Κυριακίδης Γιώργος – 6948064812 –
kiriakidis@humanasset.gr)
Χώρος: Αίθουσα σεμιναρίων ξεν. NOVOTEL
Αθήνα
Βρηλλίσια
info@humanasset.gr

Θεσσαλονίκη
Καρακάση 14
Μαρτίου & ∆ελφών
54248 Θεσσαλονίκη
(+30) 2310 326 955

Κύπρος
Λευκωσία

Χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης. Σαφείς οδηγίες για πιστοποίηση.
Note: PMI, PMP, and PMBOK Guide are registered marks of the Project Management Institute, Inc.



Συνολική ενσωμάτωση και διαχείριση
του έργου
∆ιαχείριση του φυσικού αντικειμένου
(scope management)
Χρονικός
προγραμματισμός
εργασιών,
εξαρτήσεις,
διάθεση
πόρων (Time management.
Μέθοδος της Κρίσιμης διαδρομής
(Critical Path Method)
∆ιαχείριση
κόστους
(cost
management)
σύνταξη
προϋπολογισμού έργου.
Έλεγχος αποκλίσεων από την βάση
αναφοράς (variance analysis).
∆ιαχείριση της ποιότητας του έργου
(quality management)
∆ιαχείριση της επικοινωνίας μεταξύ
εμπλεκομένων
στο
έργο
(communication management).
∆ιαχείριση ανθρωπίνων πόρων του
έργου (HR management).
Παρακίνηση
προσωπικού
και
διαχείριση συγκρούσεων
Μέθοδος της δεδουλευμένης αξίας
(Earned Value Method)
Παρακολούθηση της προόδου και
διαχείριση του έργου.
∆ιαχείριση
κινδύνων
(risk
management). Ποιοτική και ποσοτική
ανάλυση κινδύνων
∆ιαχείριση προμηθειών, συμβάσεων
και
υπεργολαβιών
(procurement
management)

