PMI Barcelona Spain Chapter

Taller de Certificació PMP

Tallers de Certificació
Cada segon dimecres de mes, 19:30h~21:00h
La Salle, Edifici Sant Miquel Febres
C/Sant Joan Salle 42, Aula MFS.06
Inscripcions: https://goo.gl/nP4pFP
Responsable: Cristobal Ruiz Cuadra

®

2015-2016

Jornades de Certificació
Cada segon dijous de mes, 19:30h~21:00h
Netmind, Online
Inscripcions: http://goo.gl/3lzdAZ

certificacion@pmi-bcn.org
Comença de nou el curs escolar i llançem un altre cop els
Tallers de certificació PMP® conjuntament amb La
Salle Alumni i la col·laboració de Netmind per a
realitzar les Jornades d’introducció a la certificació
PMP® amb l’objectiu d’orientar i resoldre qualsevol dubte
sobre la certificació.

JORNADES DE CERTIFICACIÓ PMP®: sessions
ofertes per Netmind en les quals s’orientarà a tots els
assistents sobre el procés de la certificació.
Calendari de les Jornades de Certificació:
Data

®

TALLERS DE CERTIFICAICIÓ PMP : mantindran el
format respecte anys anteriors. Així, es seguirà
organitzant una sessió mensual, de setembre a juliol, en
les quals cada mes es treballaran el continguts d’un
®
capítol del PMBOK . En aquests tallers s’exposaran els
principals punts de cada àrea de coneixement i es
resoldran el dubtes dels assistents en aquest àmbit.

8/Oct
12/Nov
14/Gen

Jornades de
Certificació

11/Feb
10/Mar
14/Abr
12/Mai
9/Jun

Calendari dels Tallers de Certificació:

Tallers de Certificació

Data

Contingut de la Sessió

30/Sep
14/Oct

Sessió inicial

11/Nov

Gestió de l’Abast

9/Dec

Gestió del Temps

13/Ene

Gestió dels Costos

10/Feb

Gestió de la Qualitat

9/Mar

Gestió dels Recursos Humans

13/Abr

Gestió de les Comunicacions

11/May

Gestió dels Riscos

Taller del mapa de processos del PMBOK

8/Jun

Gestió de les Adquisicions

13/Jul

Gestió dels Interessats

®

®

Els Tallers de certificació PMP i les Jornades de
certificació PMP® no acrediten PDUs i no es poden
incloure en la sol·licitud de l’examen com a part de les
hores de formació en direcció de projectes (Contact
Hours) necessàries.

