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Agenda Curs

Project Management - Fundamente

SCOP, OBIECTIVE, BENEFICII

Scopul acestui curs este de a facilita intelegerea conceptelor de project management (de la cele mai simple la
cele mai complicate), precum si modul in care proiectele se integreaza ( sau nu) intr-o organizatie – cum este
impactata strategia organizatiei sau operatiunile curente de catre desfasurarea proiectelor.

Ne propunem sa explicam importanta proiectelor in dezvoltarea organizatiilor (uneori managementul proiectelor
poate fi un avantaj competitiv), importanta oamenilor in proiecte pentru ca exista persoane care lucreaza in
proiecte si nu sunt constienti de rolul pe care il au si importanta acestui in succesul proiectului.

 In urma acestui program cursantii vor putea sa :

 distinga clar intre proiecte, operatiuni, procese si modul in care acestea interactioneaza

 impactul structurii organizationale asupra proiectelor si modul in care un proiect trebuie construit astfel
incat sa poata fi implementat cu succes

 cunoasca si sa foloseasca principalele instrumente de management de proiecte ( project charter, WBS,
Gantt chart, Responsibility Matrix, Risk Response Plan)

 inteleaga modul in care pot trebuie conduse echipele de proiect si modul de relationare cu stakeholderii
relevanti

 Interactivitate.

Trainingul va fi livrat intr-o maniera interactiva energizanta cu exercitii practice legate de
proiectele /provocarile participantilor .

 Coaching. Trainerul va fi disponibil pentru a răspunde întrebărilor şi a-i ghida pe participanţi atat in cadrul
cursului, cat si ulterior pe baza planului de actiune individual, construit pas cu pas pe parcursul programului.

Agenda Curs:

1. Introducere

2. Ce sunt organizatiile si cum devin ele performante

3. Orice organizatie desfasoara proiecte dar nu toti realizeaza acest lucru ( inclusiv managementul)

4. Aparitia si disparitia proiectelor in organizatii – proiectul ca forma de viata

5. Who’s who in projects

6. “Integrate or die”

7. “Cei 7 ani de acasa” ai proiectului – cum ti-l cresti asa il ai

8. Provocarea schimbarilor – agonie sau extaz
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9. “Power is nothing without control”

10.Project as a learning process

*Se oferă posibilitatea utilizării fondului de handicap în vederea suportării costului aferent programului.

*programul se poate imparti in jumatati de zile

*programul se poate customiza in functie de nevoile grupului tinta, astfel ca se poate customiza un curs pe unul
sau mai multe din topicurile de mai sus, pe una sau mai multe zile de curs.

Descriere trainer:

Ilie Dragan DBA, MBA, PMP Cariera Profesionala

 Din 2006 este Partener, Consultant si Trainer in dezvoltarea de programe
de project management (national si international)

 2009-2011 Vicepresedinte al Training and Certification - PMI RO CHAPTER

 2012-2013 Presedinte al PMI RO Chapter

 Speaker in project management in evenimente nationale si internationale

 Exclusivitate in metodologia Rita Mulcahy (rmcls.com) ca trainer in
Romania

Educatie si training

 MBA Specializare Marketing – Universitatea Ottawa/HEC Montreal, 2003

 Certificatn ca Project Management Professional (PMP) prin PMI

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 2005

 Professional MBA Process and Project Management la University of
Economics and Business Administration Vienna, 2010

 PMI Leadership Masterclasses, 2011

 Diploma in Strategy and Innovation, SAID Business School – Universitatea
Oxford, 2013

 DBA Program (2012-2017), Bradford School of Management, UK

Competente

 Process management, project & program management

 Strategie si Inovare


