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Какво е PRINCE2®?
 Гъвкава методология за управление на проекти, която можете да приложите
вендага;
 Международно признат сертификат с доживотна валидност;
 Know-how от лектор с над 20 успешни мултинационални проекта.

Защо PRINCE2®?
Ползи за организациите:
 Общ, последователен подход при

управлението на проекти;
 Контрол и организираност от началото





до завършването на проекта;
Сигурност, че проектът продължава да
има бизнес обосновка;
Гъвкави точки за взимане на решения;
Контрол върху отклоненията от плана;
Работещи комуникационни канали
между заинтересованите страни.

Ползи за ръководители на проекти:
 Знанията и уменията, необходими за
ефективно управление на малки и
големи проекти;
 Международно признат сертификат;
 По-висока конкурентоспособност на
пазара на труда;
 Допълване и организиране на
знанията от PMP стандарта,
поддържан от PMI.

За курс PRINCE2® Foundation
Курс PRINCE2® Foundation покрива основите на PRINCE2® методологията и използваната
терминология. Той е отлична начална точка за хора, които нямат опит в управлението
на проекти, както и за ръководители на проекти, които искат да се сертифицират като
PRINCE2® Practitioner. Сертификатът PRINCE2® Foundation е с доживотна валидност.

За кого е курс PRINCE2® Foundation?
 Ръководители на проекти, които нямат опит с PRINCE2® и искат да надградят
своите познания и да ръководят проекти още по-успешно.
 Мениджъри, които искат да внедрят методология за ръководене на проектите в
своите компании.
 Хора, които работят по проекти, както и хора от отдели с подпомагащи
проектите функции, които искат да научат повече за своите роли и отговорности
по време на изпълнение на проекта.
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Сертификационен изпит
Участниците могат да положат сертификационния изпит PRINCE2® Foundation в края
напоследния ден или да изберат друга удобна сесия от посочените в графика ни.
Изпитът е с продължителност 60 минути. Включва 75 въпроса с избор от няколко
възможни отговора. Изискват се минимум 50% верни отговори.

За водещия:
Ивайло Иванов
PRINCE2® Practitioner, PMP®, ITIL® Foundation
Опитът на Ивайло в софтуерната индустрия започва през 2003, като в
първите 4 години работи като софтуерен инженер. От 2007 е
ръководител на проекти, а от 2013 специализира в програмен
мениджмънт в международни компании. Има опит в различни
индустрии – софтуерна, телекомуникации, банкова – като е работил по
проекти с традиционни и гъвкави методологии.
Има солиден опит с управление на малки и големи (виртуални)
международни екипи, моделиране и оптимизация на бизнес процеси,
разработване и внедряване на системи от индикатори за измерване на
представянето (т.нар. KPI) и др. Носил е цялостна отговорност за
екипите, планирането, изпълнението, отчитането и предаването на
програми и проекти към клиенти на компанията. Зад гърба си има
повече от 20 комплексни мултинационални проекта – от такива, изцяло
насочени към внедряване на нови системи на ниво
телекомуникационна мрежа, до стратегически проекти, имащи за цел
подобряване на маркетинговите и онлайн стратегии на международна
група от 8 телекомуникационни оператора.
PRINCE2® е регистрирана търговска марка на AXELOS Limited. PMP® e сертификационна марка на
Project Management Institute, Inc., регистрирана в САЩ и други държави.
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