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Szanowni Państwo,  

gorąco zapraszamy do udziału w szkoleniu pn. „Zarządzanie projektami według metodologii PRINCE2®”. 

PRINCE2® Foundation (wersja 6th) jest trwającym 3 dni szkoleniem akredytowanym przez AXELOS. Celem 

szkolenia jest poznanie metodyki zarządzania projektami PRINCE2® i przygotowanie się do egzaminu 

PRINCE2® Foundation. Szkolenie zakończone jest egzaminem; w przypadku pozytywnego wyniku 

egzaminu uczestnicy otrzymują międzynarodowy certyfikat PRINCE2® Foundation. 

 

Termin szkolenia: 

  II Edycja - 15-17.09.2021 (godz. 8:00-16:00) 

Szkolenia realizowane będą w Centrum Biologii Medycznej, ul. Rokietnicka 8, Poznań. 

1. Uczestnicy:  

1.1.  W rekrutacji uzupełniającej mogą wziąć udział pracownicy administracyjni UMP: 

 kierownicy jednostek administracyjnych UMP,  

 administracyjna kadra zarządcza UMP,  

 pracownicy administracyjni UMP delegowani przez kierowników działów. 

1.2. Liczba osób, które zostaną zakwalifikowane do udziału w szkoleniu w ramach rekrutacji 
uzupełniającej: 

 II Edycja – 4 osoby  

2. Rekrutacja:  

2.1. Zapisu na wybrany termin szkolenia należy dokonać w systemie WISUS, zakładka SYSTEMY --> 
POLAT. Platforma pOLAT otworzy się w nowym oknie. Następnie w zakładce Courses na 
platformie pOLAT należy wybrać: Zapisy na szkolenie „Zarządzanie projektami według metodologii 
PRINCE2®” 

2.2. W celu zgłoszenia się należy dostarczyć do Biura Projektu prawidłowo wypełnione i podpisane 
dokumenty rekrutacyjne: FORMULARZ OSOBOWY UCZESTNIKA PROJEKTU, FORMULARZ 
ZGŁOSZENIOWY oraz OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU (dokumenty do pobrania ze strony 
www UMP w ogłoszeniu o naborze lub z folderu dostępnego przy zapisach na platformie pOLAT). 

2.3. Termin przyjmowania zgłoszeń do udziału w szkoleniu w systemie pOLAT oraz dostarczenia 
wypełnionej dokumentacji rekrutacyjnej do Biura Projektu (ul. Fredy 10, pok. 147) upływa dnia 
18.08.2021 r. (godz. 14:00) 

2.4. Kwalifikacja odbywać się będzie na podstawie następujących kryteriów:  

 realizacja/administracja/zarządzanie projektami: badawczymi, badawczo-rozwojowymi lub 
inwestycyjnymi (0-15 pkt), 

 staż pracy –  do 5-ciu lat (3 pkt), powyżej 5-ciu lat (5 pkt). 

2.5.  W przypadku uzyskania równoważnej liczby punktów, o zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu 
decyduje Komisja Rekrutacyjna. Komisja Rekrutacyjna może zwrócić się do przełożonych  
z prośbą o przesłanie rekomendacji dla wskazanych pracowników administracyjnych UMP. 
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2.6.  Po zakończeniu rekrutacji zostanie sporządzona lista podstawowa oraz lista rezerwowa 
uczestników chętnych do udziału w szkoleniu. Lista podstawowa obejmować będzie 4 osoby, 
których wnioski uzyskają najwyższą ocenę.  

2.7.  Osoba zakwalifikowana od udziału w szkoleniu nie ma możliwości rezygnacji z udziału  
w szkoleniu, z wyjątkiem sytuacji losowych. Miejsce osoby, która zrezygnuje z udziału  
w szkoleniu, zajmuje osoba z listy rezerwowej, na podstawie wyniku rekrutacji.  

 
Szkolenie realizowane jest w ramach Projektu „Uniwersytet z Misją – Zintegrowany Program Rozwoju 
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu”, który współfinansowany jest  
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i wdrażany w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zgodnie z umową o dofinansowanie  
nr POWR. 03.05.00-00-Z068/18 
 
W przypadku pytań i wątpliwości zachęcamy do kontaktu z Biurem Projektu (ul. Fredry 10, p. 147): 

 Paulina Trojanowska: ptrojanowska@ump.edu.pl tel. 61 854 62 91 

mailto:ptrojanowska@ump.edu.pl

