
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PMI patvirtinta PMP® Sertifikavimosi Pasiruošimo 

Programa (5 dienos, dėstoma: lietuvių k., medžiaga: anglų k.)  

Project Management Professional (PMP®) – populiariausia pasaulyje projektų valdymo 

srities sertifikacija. PMP® yra administruojama Project Management Institute (PMI). 

Sertifikacija paremta ANSI standartu - A Guide to the Project Management Body of 

Knowledge – PMBOK® (6th ed.). 

PMP® sertifikacijos nauda yra įvairiapusė: sertifikacija padeda standartizuoti projektų 

vadovų turimas žinias, sąlygoja vienodo PV žodyno, metodų, įrankių pažinimą ir  

naudojimą, prisideda prie projektų valdymo kultūros organizacijoje formavimosi, suteikia 

pranašumą varžantis dėl išorinių projektų. 

Programoje dirbama su šiomis temomis: PMI ir PMP® sertifikacija, PMBOK® standartas, 

Integracijos, Apimties, Laiko, Kaštų,  Išteklių, Komunikacijos, Suinteresuotųjų šalių, Kokybės, 

Rizikų, Tiekimų valdymas, PMI® etikos kodeksas, Programos apžvalga, Greito mokymosi 

technikos, Egzamino Tips&Tricks.  Taip pat susipažįstama ir su tokiomis PMBOK® (6th ed) 

pateiktomis gerosiomis pasaulinėmis praktikomis kaip Stage-gate, Agile, Verslo planas, 

Naudų valdymas, Projekto vadovo lyderystės svarba  projekto sėkmei. 

Mokymuose teorija derinama su praktika: 

• Testų sprendimas po kiekvienos temos. 

• Klausimų ir atsakymų aptarimas grupėje. 

• Realių projektinių atvejų ir situacijų analizė. 

• Komandiniai pratimai  

Mokymuose dalyviams bus suteikta:  

• Mokymų knyga su skaidrėmis ir paaiškinimais. 

• Populiariausia ir geriausiai pasaulyje įvertinta PMP® pasiruošimo knyga. 

• PMBOK® (6th ed.) standartas. 

• Projektinių dokumentų šablonai pagal PMBOK®. 

• Šimtai bandomųjų klausimų su atsakymais ir paaiškinimais. 

• Egzaminui reikalingų formulių ir santrumpų sąrašas. 

• Aiškinamasis PMBOK® terminų žodynas. 

Pagrindiniai seminaro rezultatai 

• Paruošti klausytoją PMP® egzamino laikymui. 

• Užtvirtinti projektų valdymo pagal PMBOK® standartą procesus ir technikas. 

• Parodyti PMBOK® standarto pritaikomumą praktinėje projektų valdymo veikloje. 

• Supažindinti su gerosiomis pasaulinėmis praktikomis ir tendencijomis  

• Suteikti mokymų dalyviams asmeninės konsultacijos projektų valdymo bei 

profesinio tobulėjimo klausimais. 

Kodėl verta rinktis PMP mokymus 

• AdProjectum - oficialus PMI registuotas PMP® mokymų tiekėjas, užtikrinantis 

pasaulinio lygio mokymų kokybę 

• Mokymus veda net du PMI patvirtinti didelę praktinę patirtį turintys lektoriai 

• Įgytas PMP® sertifikatas tai Pripažinimas, žinių Pritaikomumas versle ir viešąjame 

sektoriuje, Konkurencinis pranašumas, projektų vadovų Talentų vystymas ir 

Praktiškumas. 
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