TARGET PMI AGILE
CERTIFIED PRACTITIONER
(PMI-ACP)® CERTIFICATION
Learn to quickly adapt your projects
and to improve team collaboration
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CE ESTE TARGET PMI AGILE CERTIFIED
PRACTITIONER (PMI-ACP)® CERTIFICATION?
PMI-ACP® reprezintă o abordare de management al proiectelor cu ajutorul căreia
creezi și livrezi produse sau servicii performante într-un timp mai scurt. Agile
simplifică procesele având la bază ideea de schimbare și constă în planificare
etapizată, construire din mers și o adaptare constantă la feedback-ul clienților.

CUI ÎI ESTE
RECOMANDAT
CURSUL?
Managerilor de proiect care
doresc să obțină certificarea Agile
Certified Practitioner (PMI-ACP)®

CE OBȚII DACĂ
ALEGI ACEST CURS?
Înveți să coordonezi proiecte eficient
și rapid
Câștigi versatilitate - te adaptezi
ușor la schimbări

Tuturor membrilor dintr-o echipă
organizată pe principii Agile care
participă la realizarea unui produs
sau serviciu

Comunici mai bine cu echipele de
lucru

Dezvoltatorilor și designerilor
software, testerilor,
coordonatorilor de proiect, liderilor
de echipă, arhitecților, analiștilor
de business care au lucrat cu
tehnici Agile și doresc să învețe
abordări noi

Dobândești expertiză în mai multe
abordări Agile: Scrum, Kanban, Lean
sau Extreme Programming

Identifici și gestionezi mai ușor
eventualele riscuri

Obții performantă în business creezi produse și servicii superioare
într-un timp mai scurt

STRUCTURA CURSULUI
Everything about PMI-ACP
Certification
PMI-ACP Exam Requirements
Exam Questions
Application – registration process
Exam.

Agile Principles and Mindset
Agile Manifesto - values and
principles
Agile Methodologies - Scrum,
Kanban, DSDM, Lean, Extreme.

Value-driven Delivery

Agile contracting and project
accounting principles
Agile Risk management
Cumulative flow diagrams (CFDs).

Stakeholder Engagement

Active Listening
Agile chartering
Brainstorming
Collaboration games.

Team performance

Adaptive leadership
Agile team roles
Building agile Teams
Burn-down / burn-up charts.

Adaptive Planning

Affinity estimating
Agile discovery
Agile sizing and estimating techniques
Daily stand-ups (ground rules, three.
Vezi toată programa pe site

https://bbi.ro/courses/target-pmi-agile-certified-practitioner-certification-mihai-olaru/

Expert trainer

Mihai Olaru, PMP, PMI-ACP, PSM II
Agile Trainer & Coach, lucrează la PM
ACCESS - Global Registered Education
Provider al Project Management
Institute (PMI) USA și este certificat
Scrum Alliance, Scrum.org
Are o experiență bogată în lucrul cu
echipe de dezvoltare software din
domenii diferite - medical, telecom,
airspace & defence, software
distribution, e-commerce
Este membru activ al comunității Agile
din România și speaker la conferințele
de profil

BUCHAREST BUSINESS INSTITUTE
Centrul de excelență care oferă traininguri de business și cursuri de
dezvoltare personală.

Creăm lideri și experți în business de talie internațională
Îți oferim experiența de învățare premium de care ai nevoie pentru a-ți
dezvolta abilitățile profesionale și personale la cel mai înalt nivel.
BUCHAREST BUSINESS
INSTITUTE a fost creat de
profesioniști cu vastă experiență în
afaceri pentru a-ți oferi educația de
care ai nevoie să îți dezvolți
business-ul la nivel internațional.

La BUCHAREST BUSINESS
INSTITUTE vei descoperi o
experiență de învățare unică, experți
de top, conținut de înaltă calitate și
networking, de care ai nevoie pentru
a-ți crește afacerea.

Știm că liderii din mediul de business sunt adevărații influenceri prin acțiunile
importante pe care le desfășoară în fiecare zi.
Scopul nostru este să îi ajutăm să ia decizii strategice oferindu-le cele mai
bune programe de training.

Descoperă o experiență unică de învățare
Leadership

Branding

Management

Public Speaking

Vânzări

Comunicare

Marketing

Resurse Umane

Antreprenoriat

Adresa
ONE HERĂSTRĂU PLAZA
intrare prin curtea interioară
str. Zăgazului nr. 21 - 25, sector 1,
014261, București
Tel: +40 735 171.601
E-mail: office@bbi.ro
bbi.ro

