DE CE SA URMAM
CURSUL DE
MANAGEMENTUL
PROIECTELOR?

CINE AR TREBUI
SA URMEZE ACEST
CURS?

MODULE DE CURS

Acest curs de managementul proiectelor propus de IRECSON
este diferit de majoritatea cursurilor oferite in prezent de alti
furnizori si trebuie urmat pentru ca veti invata intr-o maniera
inovativa despre:
- principalele 4 faze ale proiectului
- deciziile pe care managerul de proiect trebuie sa le ia
pentru a ajunge la indeplinirea obiectivului asumat in
conditii de risc si incertitudine
- abilitatile si competentele necesare persoanelor care
conduc proiectele
Cursul se adreseaza atat persoanelor care nu sunt expuse la
metodologii formale de managementul proiectelor in cadrul
organizatiei, cat si celor care desi utilizeaza metodologii
formale, se confrunta cu dificultati in implementare,
generate din faza de elaborare. Acest grup tinta este format
din:
- Membrii echipelor de management de proiect care
doresc
sa
isi
imbunatateasca
performatele
profesionale
- Persoanele care doresc o certificare a abilitatilor de
manager de proiect
Aria tematica a cursului cuprinde :
- Introducere
- Arbore de problema
- Initializarea, planificarea bugetarea si inchiderea
proiectului, pe baza instrumentului Logical Framework
- Responsabilitati, decizii si provocari
- Abilitati ale managerului de proiect
- Puncte cheie
Competentele cheie insusite in conformitate cu
standardul ocupational sunt:
1. Stabilirea scopului proiectului
2. Stabilirea cerinţelor de management integrat al
proiectului
3. Planificarea activităţilor şi jaloanelor proiectului
4. Gestiunea utilizării costurilor şi a resurselor
operaţionale pentru proiect
5. Realizarea procedurilor de achiziţii pentru proiect
6. Managementul riscurilor
7. Managementul echipei de proiect
8. Managementul comunicării în cadrul proiectului
9. Managementul calităţii proiectului

DURATA
CURSULUI
CERINTE PENTRU
INREGISTRAREA
PE PLATFORMA
CERTIFICATUL
OBTINUT
DETALII DE PLATA
CUM SA VA
INREGISTRATI

DETALII CONTACT

5 saptamani
Trebuie sa aveti:
- cont curent de e-mail;
- acces la internet;
- acces la un computer/tableta/smartphone;
- sa puteti citi documente in PDF si format DOC.
Certificat recunoscut la nivel national de Ministerul Muncii,
Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si de
Ministerul Educatiei Nationale
400 lei, platibili in doua rate
Creati un cont pe platforma e-MITT si introduceti datele dvs.
pentru identificare (http://elearning.roinno.ro/register) sau
adresati-va pe e-mail responsabilului de curs. In 24 de ore,
urmeaza sa fiti contactat pe e-mail si telefonic de catre
responsabilul de curs.
Pentru alte detalii va rugam sa va adresati responsabilului de
curs Alexandra Manea alexandra.manea@irecson.ro, tel. fix:
0213132092 mobil: 0757010909

Va asteptam la curs!

