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Akademia Per Se to:
1. Prawdziwe kursy on-line z obszaru zwinnego zarządzania
projektami, produktami i pracami:
▪

Dostępne w dowolnym czasie i w dowolnym miejscu

2. Ponad 3200 uczestników kursów on-line dostępnych na
platformach: Udemy oraz eduj.pl (stan na 01.07.2021):
▪ Średnia ocen uczestników kursów powyżej 4.6
(skala do 5.0)
▪ Entuzjastyczne opinie takie jak poniższa:
„Rewelacja ! 🙂 Mistrzowski stosunek wartości do ceny !
Profeska”.
3. Także blog dotyczący zwinnego zarządzania, przywództwa, flow
management oraz innych tematów zarządzania.

Dlaczego Akademia Per Se?
Nasze wyróżniki
1. Ścieżka rozwoju dla specjalistów i menedżerów:
▪
▪

Od kursów on-line poprzez indywidualne konsultacje
Do systemowego planu rozwoju

2. Połączenie wiedzy, kompetencji i doświadczenia w:
▪ Zarządzaniu projektami i doradztwie projektowym
▪ Prowadzeniu szkoleń i warsztatów
▪ Produkcji kursów on-line
3. Zwinność, elastyczność i zdrowy rozsądek naszego podejścia

Krok 1
Kursy online

Konsultacje

Ścieżka rozwoju
kompetencji
specjalistów i menedżerów
Krok 2
Szkolenia

Konsultacje

i możliwość jej
dopasowania do
potrzeb firmy
Krok 3
Retrospektywa

Planowanie
rozwoju

Portfolio kursów on-line
Lp

Nazwa kursu

1

Fundamenty zwinnego zarządzania

2

Scrum Master 2020 cz.1 fundamenty, role i praktyka

3

Scrum Master 2020 cz.2 wydarzenia, artefakty i praktyka

4

Czas
trwania (h)

Liczba
lekcji

W przygotowaniu
4.5

38

5

50

Scrum z Kanban

6.5

49

5

Scrum Product Owner

6.5

57

6

Kanban I: fundamenty podejścia Kanban

4

31

7

Kanban II: Kanban w praktyce

4

30

8

Kanban III: Zaawansowane techniki i praktyki Kanban

4

28

9

Techniki zwinnego zarządzania w Scrum, Kanban i nie tylko

3,5

23

10

Zaawansowane techniki zwinne w Scrum, Kanban i nie tylko

3,5

20

11

Skuteczne zarządzanie firmą dzięki zwinności biznesowej

5

33

12

Zwinne zarządzanie celami - metoda OKR (także wersja angielska)

5

34

Krok 1 – Pakiet 5 kursów on-line
dla specjalistów + konsultacje
Dla: kierowników projektów, liderów zespołów projektowych, specjalistów
zaangażowanych w prace projektowe lub produktowe, coach-ów agile
1. Kanban I: fundamenty podejścia Kanban
2. Kanban II: Kanban w praktyce
3. Kanban III: Zaawansowane techniki i praktyki Kanban
lub
1. Scrum Master 2020 cz.1 fundamenty, role i praktyka
2. Scrum Master 2020 cz.2 wydarzenia, artefakty i praktyka
3. Scrum z Kanban

A

oraz:
4. Zwinne zarządzanie celami - metoda OKR
5. Dowolny kurs wybrany z portfolio kursów on-line
Konsultacje on-line – dla uczestników kursów on-line, pomoc w przełożeniu wiedzy z kursów na
praktyczne działania w środowisku Firmy, w zdefiniowanym wymiarze godzin

B

Krok 1 – Pakiet 5 kursów on-line
dla menedżerów + konsultacje
Dla: menedżerów jednostek biznesowych, właścicieli produktu (Product Owner),

kierowników programów i projektów, menedżerów PMO

1. Fundamenty zwinnego zarządzania
2. Scrum Product Owner
3. Skuteczne zarządzanie firmą dzięki zwinności biznesowej
4. Zwinne zarządzanie celami - metoda OKR
5. Dowolny kurs wybrany z portfolio kursów on-line

Konsultacje on-line – dla uczestników kursów on-line, pomoc w przełożeniu
wiedzy z kursów na praktyczne działania w środowisku Firmy w zdefiniowanym
wymiarze godzin

A

B

Krok 2 – dla specjalistów i menedżerów:
dedykowane szkolenia + konsultacje
Dedykowane („szyte na miarę”) szkolenia wirtualne (on-line)
lub stacjonarne z zakresu:
▪ Zwinnego zarządzania pracami, projektami, produktami i firmą
▪ Zwinnego przywództwa
Konsultacje on-line lub w trybie stacjonarnym dla uczestników szkoleń
dedykowanych, dotyczące:
▪ Praktycznego zastosowania zagadnień przedstawianych na szkoleniach
w środowisku pracy uczestników szkolenia

A
B

Krok 3 – dla specjalistów i menedżerów
retrospektywa + planowanie rozwoju
Retrospektywa podsumowanie:
▪ Poziomu zdobytej wiedzy
▪ Poziomu zastosowania poznanych technik i praktyk zarządzania projektami,
produktami, pracami

Planowanie dalszych kroków osiągania „high performance”
i rezultatów biznesowych:
▪ Określenie celów (Osiągnięć i Kluczowych Rezultatów)
▪ Zwinne planowanie działań i/lub inicjatyw

A

B

Zainteresowani? Zaintrygowani?
Chętnie odpowiemy na wszelkie Państwa pytania dotyczące
Akademii Per Se oraz współpracy z Państwem:
Dr Jerzy Stawicki
Partner Zarządzający JS PROJECT
jerzy.stawicki@jsproject.pl
jerzy.stawicki@perse.pl
+48 602 782 230

Rafał Zalewski
ASAP Management Rafał Zalewski
Zalewski.rafal@gmail.com
rafal.zalewski@perse.pl
+48 504 464 625

Doskonalenie zarządzania projektami
i produktami to nasza specjalność

