IZOBRAŽEVALNA PRILOŽNOST »POSTATI CAPM«
Priprava na izpit za pridobitev certifikata CAPM® PMI-ja
Certified Associate in Project Management – Project Management Institute
Po uspešno izpeljanem tečaju projektnega vodenja, ki smo ga pripravili na začetku leta izključno za študente
MULTIDISCIPLINARNEGA PROGRAMA 2016/17 z namenom spodbujanja širjenja kulture projektnega vodenja,
smo se odločili za organizacijo pripravljalnega tečaja za pridobitev certifikata CAPM PMI-ja, ki se ga bodo tokrat
lahko udeležili tudi zunanji zainteresirani.
Naslov: Priprava na izpit za pridobitev certifikata CAPM® – Certified Associate in Project Management PMI-ja –
Project Management Institute
Glej www.pmi.org Project Management Institute in www.pmi.org/certifications/types/certified-associate-capm

Izobraževalni tečaj, ki ga bo vodila Dalia Vodice – projektni vodja PMP (Project Management Professional), vodja
usposabljanj in coach – zajema pripravo na izpit na podlagi štirih osemurnih srečanj (sedem ur dela v učilnici in
ura odmora za kosilo). Osredotočen bo na pripravo za izpit CAMP, ki poteka v akreditiranem centru: izpit traja tri
ure, obsega 150 vprašanj z več mogočimi odgovori v angleščini z možnostjo prevoda v italijanščino (prevod v
slovenščino za zdaj še ni na voljo). Med intenzivnim štiridnevnim tečajem udeleženci spoznajo vse teoretične
vidike PMI za uspešno opravljanje izpita CAMP; tečaj predvideva tudi spoznavanje nekaterih praktičnih orodij
projektnega menedžmenta.
Po opravljenem tečaju udeleženci pridobijo potrdilo o udeležbi, predpogoj za prijavo na izpit.
Za povečanje možnosti uspeha na izpitu so potrebni:
• udeležba pri učnih urah;
• dodatnih 80–100 ur študija, ponavljanja in testnih vaj doma;
• določitev datuma opravljanja izpita v kratkem, vendar vzdržnem roku: predlagamo najpozneje do 31. 12.
2017.
Po opravljenem izpitu certifikat CAPM velja pet let.
Priprava na certificiranje bo potekala v prostorih Slov.I.K.- a v Gorici, Korzo Verdi 51, v teh terminih:
•
•

sobota, 16. 9. 2017, in nedelja, 17. 9. 2017, od 9.00 do 13.00 in od 14.00 do 17.00;
sobota, 14. 10. 2017 in nedelja, 15. 10. 2017, od 9.00 do 13.00 in od 14.00 do 17.00.

Predavanje bo v italijanščini; gradivo večinoma v italijanščini, delno pa tudi v angleščini in slovenščini.
Cena tečaja je 450,00 EUR (DDV vključen). Podjetja oz. organizacije, ki bodo prijavile več kot enega udeleženca,
imajo 10-odstotni popust. V ceno so vključena predavanja, študijsko gradivo, light kosilo na dan predavanj. V
ceno niso vključeni: učbenik/i; včlanitev (prostovoljna) v združenje PMI, PMI-NIC in/ali PMI Slovenija; prijava na
izpit CAPM (znižana tarifa za člane PMI).
Prijave zbiramo do četrtka, 14. 9. 2017, do 12.00.
Prijave in vsa morebitna vprašanja pošljite na naslov: slovik@slovik.org.
V Gorici, 5. septembra 2017

