
Szkolenie akredytowane 
AgilePMTM Foundation 

Informator 
Szkolenie akredytowane przez APM Group Ltd. APMG-International Agile Project Management™  

jest znakiem handlowym należącym do APM Group Ltd. 
 

O szkoleniu  
AgilePM™ (Agile Project Management), to szkolenie bazujące na „The Agile Project Framework”, czyli najnowszej 

wersji metodyki DSDM® (ang. Dynamic Systems Development Method), rozwijanej przez DSDM® Consortium od 

ponad 20 lat. Głównym celem AgilePM™ jest zachęcanie do rozwoju i profesjonalizacji w dziedzinie zwinnego 

zarządzania projektami.  

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z filozofią i pryncypiami metodyki DSDM®. Poznają również podstawy dotyczące 

procesu, ról i obowiązków oraz produktów rekomendowanych przez DSDM®. Tematyka szkolenia obejmuje praktyki 

DSDM®, jak również zasady planowania i kontroli projektu, a także zapoznanie z krytycznymi czynnikami sukcesu, o 

których należy pamiętać decydując się na zwinne zarządzanie. Zakres wiadomości przekazywany na szkoleniu 

przygotowuje uczestników do egzaminu certyfikującego AgilePM Foundation w najnowszej wersji.  

Szkolenie jest akredytowane przez APM Group Ltd. Oznacza to, że przeszło ono pozytywnie restrykcyjny proces 

audytu jakości i dzięki temu przygotowuje do egzaminu certyfikacyjnego na poziomie AgilePM™ Foundation.  

 

Plan Szkolenia  
1. Co to jest Agile? Dlaczego używać DSDM?  

2. Filozofia, pryncypia i zmienne projektowe.  

3. Przygotowanie do sukcesu.  

4. Proces DSDM.  

5. Ludzie – role i odpowiedzialności w DSDM.  

6. Produkty DSDM.  

7. Kluczowe praktyki DSDM.  

8. Planowanie i kontrola.  

9. Wskazówki dla osób przystępujących do egzaminu AgilePM Foundation.  

10. Egzamin AgilePM Foundation.  

 

Egzamin  
Egzamin AgilePM™ Foundation, to test jednokrotnego wyboru, składający się z 50 pytań. Do zdania egzaminu 

wymagane jest uzyskanie 50%, czyli co najmniej 25 punktów (z 50 możliwych). Za każdą poprawną odpowiedź 

zdający otrzymuje 1 punkt. Egzamin trwa 1 godzinę i jest dostępny w języku polskim. Nie ma ujemnych punktów za 

błędne odpowiedzi, a punktowy wynik egzaminu nie jest prezentowany na certyfikacie. Certyfikat AgilePM™ 

Foundation jest bezterminowy. 

 

Każdy uczestnik na szkoleniu otrzymuje materiały szkoleniowe: 

o wydruk materiałów 

o zestawy ćwiczeniowe, 

o scenariusze ćwiczeń, 

o próbne egzaminy AgilePMTM Foundation. 

 

Źródło: agenda firmy szkoleniowej INPROGRESS realizującej szkolenie 


