Ikastaroa Proiektuen kudeaketa arina Scrum bidez
Gaia Proiektuen Zuzendaritza eta Kudeaketa
ECTS/orduak 16 ORDU
Egutegia 2022/04/06 - 2022/04/13 Az
Ordutegia 09:00-18:00
Tokia Bilbo
Bilboko Merkataritza Ganbarahttp://maps.google.es/maps?
q=camara+de+bilbao+Avenida+Recalde+50&amp;hl=es&amp;cd=1&amp;ei=pZNS7SMA4e6jAe0t9mjDw&amp;ie=UTF8&amp;view=map&amp;cid=138437883015289047&amp;iwloc=A
Hizkuntzak Gaztelania
Modalitatea Aurrez aurrekoa
Prezioa 700 €
Helburuak
Ikastaro honen helburua da parte-hartzaileak beren proiektuak SCRUM metodologiaren bidez kudeatzeko gai
izatea, bezeroen gogobetetasuna hobetzeko. Zehatzago esanda, hauek dira helburuak:
SCRUMen oinarriak ezagutzea, proiektuak arin kudeatzeko metodo gisa.

Scrum-ek proposatzen dituen praktiken bidez eskakizun-aldaketetara egokitzeko gai izatea.

SCRUM metodoa parte-hartzaile bakoitzaren enpresa-errealitatean aplikatzeko gai izatea.

8 PDUk, 6 PDUk eta 2 PDUk lidergoa lortzea PMP® ziurtagiriari eutsi ahal izateko
PMP proiektuaren kudeaketa-institutu integratuaren marka bat da.
PREZIOA ETA DESKONTUAK
Ikastaroaren prezioa: 700 €
Hilabete lehenago izena emanez gero, prezioa 640 €izango da.
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Nori zuzendua
Proiektuen kudeaketan interesa duen edozein pertsona, proiektu arinak kudeatzeko metodoak ezagutu edo
ezarri nahi dituena, bezeroa gogobetetzeko eta negozio emaitzak lortzeko, proiektu horiek kudeatzen diren
sektoretik aparte.
Halaber, PDUak lortzeko interesa duten Project Management Professionals-i ere zuzentzen zaio, ziurtagiriari
eusteko.
PMP proiektuaren kudeaketa-institutu integratuaren marka bat da.
Egitaraua
1) Filosofia bizkorraren hastapenak
"Lean Thinking"-en printzipioak eta balioak eta Scrum funtzionarazten duten metodologia arinak.

Manifestu arina (2001).
2) Scrum praktikak
Nola abiarazi Scrum proiektu bat, produktuaren ikuspegitik produktu-pilara.

Scrum-en bilerak nola egin eta nola erraztu, ondo joan daitezen.

Estimazioa eta planifikazio arina: nola planifikatu eta eraman aurrerapena zure Scrum proiektuan.
Erabiltzailearen istorioak.

Scrum-en rolak eta erantzukizunak, eta nola mapeatu rolen arabera.

Ikusizko kudeaketa: nola indartu taldeen autoantolaketa, eta aldi berean, haien gardentasuna eta
konfiantza.

Lankidetzaren eginkizun nagusia: talde autoantolatuak.
3) Kasu interesgarriak
Taldearen intereserako eta aukeraketarako irekitako gaiak: Nola eskalatu Scrum, softwareaz haraindiko
scruma, Scrum egitea ekipo banatuekin, Scrum lehendik dauden prozesuekin konbinatzea eta Scrum
ekipoaz haraindi zabaltzea...
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OHARRA: Gainera, hurrengo ikasturterako izena ematen baduzu:
Kanban sistemen bidezko kudeaketa bizkorra ikastaroa
"Proiektuen kudeaketa arina" diploma eskuratuko duzu
Irakasleak
Guallar Perez, Francisco Javier

https://www.mondragon.edu/cursos/en/topics/management-and-project-management/course/gestion-deproyectos-agil-mediante-scrum
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