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Comunicat tip General in Afaceri

Bucuresti- 23 aprilie 2008 CODECS anunţă înscrieri la Cursul de pregătire pentru certificarea PMP® în
Project Management - “Project Management Process Framework”, cu o durată
de 6 zile, desfaşurat în perioada 9 - 11 mai, 17 - 18 mai, 8 iunie 2008

Despre program:Prin intermediul unui program de învaţare accelerată, CODECS va
oferă un cadru de pregătire a examenului de certificare Project Management
Professional (PMP®). Cursul este actualizat permament în concordanţă cu informaţiile
oferite prin ghidul PMBOK® al Project Management Institute (PMI). Trainerii CODECS
(acreditaţi PMP®) combină pregătirea teoretică (strategii, materiale recapitulative,
etc) cu experienţa practică în managementul proiectelor, oferindu-vă o asistenţa
permanentă şi constructivă în obţinerea certificării PMP®. Cursul include şi o simulare
pe calculator a examenului de 4 ore. De asemenea, fiecare arie de cunostinţe implică
verificarea cunostinţelor prin intermediul unor teste intermediare. Raspunsurile
aferente acestor teste sunt verificate împreună cu trainerul şi sunt discutate în grup.
Cui se adresează:Cursul se adresează practicienilor în Project Management care
doresc să susţină examenul de certificare PMP®, având drept scop însuşirea
cunoştinţelor necesare, cât şi acumularea numărului de ore de instruire profesionalā
solicitate de către PMI®, celor care au o bogată experienţă în domeniul
Managementului de Proiect, şi îşi doresc îmbunătăţirea deprinderilor actuale, şi
recunoaşterea formală a cunoştinţelor şi abilitāţilor personale. Pachet de
curs:Pachetul de curs cuprinde materialele tipārite folosite pe parcursul instruirii,
incluzând conţinutul prezentārilor, exerciţii pentru fixarea noţiunilor prezentate,
cartea „Project Management professional study Guide” insotita de un CD care
cuprinde peste 500 de intrebari „Practice Exam Questions”. La încheierea cursului,
cursanţii vor primi un certificat de participare care atestă acumularea celor 42 de ore
de instruire şi parcurgerea capitolelor necesare înscrierii la examenul PMP® (9 arii de
cunoştinţe şi 5 grupuri de procese). Cele 42 de ore vor fi distribuite pe parcursul a 6
zile de curs, în special week-end-uri.Preţul cursului “Project Management Process

Framework” este de 2800 RON / participant + TVA.Pentru calendarul cursurilor in
2008, va rugam să accesaţi www.codecs.ro. Partener media www.managementulproiectelor.ro CODECS, partener al OU Business School din Marea Britanie si lider pe
piata in instruire manageriala, ofera programe integrate de dezvoltare organizationala
si profesionala: 360 Solutions, Programul MBA al OU Business School; Programul
Certificat Profesional in Management; Programul Management de Proiect; HR
Vocational School. De asemenea, ofera si carte de afacere.
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