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1. Chcę mieć certyfikat!
Muszę spełnić warunki:
Mam wykształcenie: wyższe magisterskie lub ukończona szkoła średnia.
Mam doświadczenie: nie mniej niż 3 lata/36 miesięcy doświadczenia zawodowego
w zakresie zarządzania projektami, przy czym wymagane jest minimum 4 500 godzin
spędzonych na prowadzeniu zadań projektowych i kierowaniu nimi (w przypadku
wykształcenia wyższego) lub nie mniej niż 5 lat/60 miesięcy doświadczenia zawodowego
w zakresie zarządzania projektami, przy czym wymagane jest minimum 7 500 godzin
spędzonych na prowadzeniu na prowadzeniu zadań projektowych i kierowaniu nimi (w
przypadku ukończenia szkoły średniej).

Droga do certyfikacji PMP®
z EY Academy of Business

Muszę odbyć szkolenie: 35 godzin szkolenia.

W dniach 3-4 września 2020 (moduł 2).
Na szkoleniu dostaję książki: PMBOK® i
PMP® Prep Exam.
►

5. PMI ® weryfikuje wniosek.
W tym celu może skontaktować się z
Twoim pracodawcą i potwierdzić,
czy przedstawione informacje są
prawdziwe.
6. Płacę za egzamin.
Koszt: $405 - $555
(w zależności od tego, czy jestem
członkiem PMI).
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2. Biorę udział w szkoleniu online
Szkolenie trwa 5 dni i realizowane jest:
W okresie 26-28 sierpnia 2020 (moduł 1), oraz
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4. Rejestruję się na egzamin.
3. Skończyłem szkolenie.
Kandydat rejestruje się na egzamin PMP® drogą internetową
Co dalej?
i uiszcza opłatę bezpośrednio w PMI®, bez udziału EY
Academy of Business.
Po pomyślnym zakończeniu procesu rejestracji, kandydat ma 12 miesięcy na
przystąpienie do egzaminu – online lub w centrum egzaminacyjnym.
We wniosku rejestracyjnym należy uwzględnić doświadczenie zawodowe
z zakresu zarządzania projektami zdobyte w przeciągu ostatnich 8 lat z rzędu,
wymóg jest zróżnicowany ze względu na posiadane wykształcenie.

7. Czekam na termin egzaminu.
Jeśli biorę udział w egzaminie online, termin
egzaminu jest dostępny cały czas.

9. Czekam na wyniki.
Wyniki uczestnik otrzymuje od razu
po zakończeniu egzaminu.

8. Biorę udział w egzaminie.
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Egzaminy prowadzone są w języku angielskim w formie testu
komputerowego, w systemie Prometric.
Egzamin rozpoczyna się od 15-minutowego szkolenia z obsługi aplikacji.
Uczestnicy egzaminu otrzymują wynik zaraz po zakończeniu egzaminu.

Od 1 stycznia 2016 r. dostępne jest polskie tłumaczenie pytań
egzaminacyjnych PMP.

10. Cieszę się nowymi
kwalifikacjami i
certyfikatem PMP®!

