
Opis szkolenia  

PRINCE2® jest niczym instrukcja, która podpowiada, o co należy zadbać w projekcie na 

każdym jego etapie. Jest zbiorem reguł, które można zastosować do dowolnego projektu, 

niezależnie od jego złożoności. W trakcie akredytowanego szkolenia PRINCE2® Foundation 

uczestnicy poznają podstawowe reguły tej metodyki, w tym: sposoby zarządzania ryzykiem, 

jakością i prowadzeniem nadzoru. Uczą się również, jak zwiększyć szanse na osiągnięcie 

sukcesu i założonego celu biznesowego. 

Cel szkolenia:  

• Przekazanie uczestnikom podstawowej wiedzy z zakresu metodyki PRINCE2, tak aby 

mogli oni z powodzeniem wykorzystywać ją w swojej codziennej pracy.  

• Omówienie zintegrowanych elementów składowych metodyki: pryncypiów, 

tematów, procesów i środowiska projektowego.  

• Przygotowanie uczestników do uzyskania pozytywnego wyniku na egzaminie 

PRINCE2 Foundation.  

• Liczba PDU: 21  

 

Korzyści ze szkolenia:  

• Nabycie wiedzy na temat organizacji działań w pełnym cyklu życia projektu – od 

fazy    przedprojektowej poprzez inicjowanie do zamknięcia projektu.  

• Zdobycie wiedzy z zakresu zarządzania ryzykiem, jakością i zmianami.  

• Ogólne zaznajomienie się z całą metodyką i jej terminologią.  

• Poznanie podstawowych zasad prowadzenia projektu zgodnie z PRINCE2.  

• Zdobycie wiedzy, jakie przewagi może osiągnąć organizacja realizując projekt wg. 

PRINCE2.  

• Uzyskanie wiedzy na temat procesu zarządzania projektem.  

• Poznanie schematu podejmowania decyzji w projekcie.  

• Poznanie pryncypiów, tematów i procesów PRINCE2.  

• Zdobycie wiedzy, w jaki sposób można dostosować metodykę do projektu i 

organizacji.  

• Nabycie podstawowych umiejętności kierowania projektem w oparciu o PRINCE2.  

 

Egzamin PRINCE2 Foundation – wersja 2017:  

• egzamin testowy jednokrotnego wyboru, składający się z 60 pytań,  

• czas trwania egzaminu wynosi 60 minut,  

• język polski lub angielski,  

• brak możliwości korzystania z pomocy dydaktycznych,  

• certyfikat bezterminowy.  

• Certyfikacja dostępna od sierpnia 2018.  

 

Egzamin PRINCE2® Foundation daje możliwość uzyskania oficjalnego certyfikatu 

PRINCE2® Foundation wydawanego przez AXELOS. Certyfikat jest 

międzynarodowym poświadczeniem wiedzy merytorycznej w zakresie stosowania 

metodyki PRINCE2® w zarządzaniu projektami i jest wydawany bezterminowo.  

Uczestnik, który na egzaminie zdobył niezbędną do uzyskania zaliczenia liczbę 

punktów otrzymuje międzynarodowy certyfikat w formie elektronicznej i papierowej. 

 


