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Karolis Mickevičius-Mėgelaitis, PMP
Karolis

Mickevičius-Mėgelaitis

yra

UAB

„Ad

projectum“

direktorius,

ProjektuKursai.lt įkūrėjas, Agilecoach.lt partneris, ISM Vadybos ir ekonomikos
universiteto lektorius, projektų vadovas, dėstytojas, konsultantas, Lietuvos
projektų vadybos asociacijos (LPVA) valdybos narys,

YoungCrew Lietuva

valdybos narys, pirmojo projektų vadybos terminų žodyno bendraautorius.
Karolis įgijo universalios patirties dirbdamas įvairaus tipo projektuose: IT,
bankininkystės, rinkodaros, organizaciniuose, socialiniuose. Domisi ne tik
praktine projektų valdymo puse, bet kartu dirba prie teorinių bei mokslinių
projektų vadybos aspektų. Karolis yra sertifikuotas Projektų vadybos
profesionalas (PMI-PMP), Scrum meistras (CSM), Scrum produkto savininkas
(CSPO), Agile praktikas (PMI-ACP), ICAgile profesionalas (ICP), oficialus
Microsoft dėstytojas (MCT) bei Microsoft Project ir Project Server profesionalas
(MCTS, MCITP), sertifikuotas CompTIA Project+, DSDM bei ITIL specialistas.

Artūras Bučinskas, PMP, IPMA-C
Artūras Bučinskas yra sertifikuotas projektų valdymo srities ekspertas (PMP,
IPMA-C) turintis daugiau nei dešimties metų patirtį projektų valdyme. Dirbęs
projektų valdymo tarnybos vadovo, portfelio koordinatoriaus, projekto
vadovo ir projektų vadybos dėstytojo pareigose. Aktyviai dalyvauja Lietuvos
projektų vadybos asociacijos (LPVA) veikloje, kur yra IPMA vertintojas ir IPMA
sertifikavimo strateginio komiteto narys. Skaito pranešimus projektų valdymo
tema tarptautinėse konferencijose bei pagal poreikį veda projektų valdymo
mokymus įmonėms, sertifikuotis besiruošiantiems

projektų vadovams ir

studentams. ISM Vadybos ir KTU Telekomunikacijų magistras.

Paulius Morkvėnas, PMP
Paulius Morkvėnas yra projektų valdymo praktikas, ISM Vadybos ir
ekonomikos universiteto lektorius, dėstytojas, sertifikuotas projektų vadovas
(PMP, PRINCE2), Young Crew Lietuva įkūrėjas. Veiklos sritis apima didelių ir
kompleksinių IT ir verslo projektų valdymą, organizacijos projektų portfelio
valdymo

diegimą

ir

tobulinimą.

Turi

patirties

telekomunikacijų,

IT,

bankininkystės, verslo konsultacijų sektoriuose. Šiuo metu Paulius yra PMO ir
projektų portfelio vadovas vienoje didžiausioje Lietuvos įmonių, Lietuvos
projektų vadybos asociacijos (LPVA) valdybos narys, Young Crew Lietuva
(valdybos narys).

Aurimas Pautienius-Želvys, CPM
Aurimas Pautienius-Želvys

yra Lietuvos projektų vadybos asociacijos

prezidentas, ISM magistrų klubo narys. LPVA Sertifikavimo centro "LITHUANIA
CERT" vienas iš kūrėjų, verslo procesų ir projektų valdymo analitikaskonsultantas, viešojo sektoriaus kompleksinių projektų ir programų valdymo
praktikas, ISM Executive school Verslo procesų ir Projektų valdymo programų
vadovas 2010-2013 m., vizituojantis dėstytojas aukštosiose mokyklose (VU, VU
TVM, ISM ir kt), sertifikuotas procesų vadovas, akredituotas Facet5 praktikas,
“Ad projectum” lektorius. Specializuojasi švietimo ir paslaugų inovacijose
(CEM, Lean ir Design thinking), IPMA sertifikavimo komptencijų ugdyme,
projektinio ir procesinio valdymo modelių (diegime bei pokyčių valdyme,
atlieka verslo ir taikomuosius tyrimus.
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Mokymų programa
Pirma diena
• Įvadas į tarptautinį sertifikavimą. Techninės kompetencijos
Antra diena
•
Techninės kompetencijos
Trečia diena
•
Simuliacija, Elgsenos kompetencijos
Ketvirta diena
•
Integravimo kompetencijos
•
Egzamino išlaikymo aspektai. Kaip efektyviai pasiruošti sėkmingam egzamino išlaikymui
Mokymuose teorinis medžiagos dėstymas yra derinamas su praktiniais pratimais.

Kiekvienas

klausytojas gauna visą medžiagą, reikalingą išlaikyti egzaminui.

Žinios ir gebėjimai – Jūsų
konkurencinio
pranašumo variklis

Mokymasis – pati
vertingiausia Jūsų
investicija

Investicija
Kaina

IPMA sertifikavimosi pasiruošimo programa

Papildomos vertės, kurias gaunate nemokamai
AdProjectum projektų valdymo šablonų paketas

Daugiau informacijos apie IPMA projektų valdymo sertifikavimo mokymus:

UAB “Ad Projectum“
Tel. + 370 610 75 733,
info@adprojectum.lt
www.adprojectum.lt

849 EUR

