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AgilePM® Practitioner - Обучение и 

сертификационен изпит 
(TUTOR-LED AgilePM® Practitioner CERTIFICATE) 

 
Този курс се организира съвместно от Училище за бизнес компетенции и Open 

Management Education Centre - OMEC, Полша, като акредитирана тренингова и сертифицираща 
организация от APM Group Ltd. Курсът подготвя участниците за сертификационния изпит 
AgilePM® Practitioner. 

Сертификатът AgilePM®  Practitioner е следващо ниво на професионална компетентност 
за хора със сертификат AgilePM® Foundation.  

 
Курсът се провежда под формата на интензивен присъствен семинар, като се прилагат 

гъвкави методи за управление на проекти върху примерен проект. Освен това обучението 
обхваща: 

 Решаване на примерни тестове и подробно обяснение на решенията; 

 Тактики, съвети и трикове за успешно справяне с изпита. 
 
Обучението завършва със сертификационен изпит. При успешен резултат от 

сертификационния изпит, курсистите получават AgilePM Practitioner сертификат, издаден от 
APM Group Ltd. 

Курсът е акредитиран от APM Group Ltd. 

Какво ще ви даде този курс? 
 Възможност за предварителен прочит на пакет от учебни материали; 

 По време на семинара – преговор и затвърждаване на терминологията, философията, 

принципите, ролите и процесите на AgilePM; 

 Развитие на практически умения чрез решаване на множесто задачи; 

 Солидна подготовка за сертификационния изпит AgilePM Practitioner. 

За кого е предназначен този курс? 
 AgilePM e автентичен проектен подход за управление на гъвкави дейности. Той може да 

бъде много полезен за големи организации и техните служители, както в техническите, така и в 

бизнес отделите. Той може също така да бъде от полза там, където технологията, изискванията 

и средата се изменят много бързо, правейки традиционните методи за управление на проекти 

тромави и неподходящи. 

 Ние силно препоръчваме този курс на: 

 Членове на управляващи комитети и проектни съвети; 

 Мениджъри на проекти; 

 Лидери на екипи; 

mailto:office@sbc.bg
http://www.sbc.bg/


 

Училище за бизнес компетенции ЕООД, ул. Пиротска 45, София 1303 Стр; 2 
тел. +359 (2) 8221070 ● eMail office@sbc.bg ● web www.sbc.bg  

 Системни архитекти; 

 Системни и бизнес анализатори; 

 Програмисти; 

 Специалисти, отговарящи за тестване на продукти; 

 Мениджъри по качеството; 

 Специалисто от държавната администрация, ангажирани с управлението на проекти; 

 Хора, които търсят професионално развитие в управлението на проекти. 

Предварителни изисквания 
Добро познаване на метода AgilePM на ниво Foundation и опит в проекти, управлявани 

по Agile методи. 
Задължително изискване за  сертифициране в ниво AgilePM® Practitioner е наличието на 

сертификат  AgilePM® Foundation. 

Език на обучението 
 Английски 

Разглеждани теми 

Внимание! 
 Две седмици преди началото курсистите ще получат пакет от материали и указания за 

самоподготовка преди присъствения семинар. Работата с тези материали повишава 

вероятността за успешно справяне със сертификационния изпит! 

Ден 1 

 Introduction 

 Course administration 

 Review the rules of practitioner exam 

 Repetition of Agile PM methodology 

 Roles and responsibilities 

 Preparation for AgilePM project management 

 AgilePM project management 

 Processes and Products 

 Introduction to the project scenario 

 Exercise: elevator pitch 

 Exercise: project roles 

 Exercise: Identification of risks 

 Exercise: the scope of work. 

  

Ден 2 

 Repetition of AgilePM methodology 

 Communication 
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 Prioritizing and timeboxing 

 Control of the project 

 Requirements and estimation 

 Planning 

 Exercise: communication planning 

 Exercise: prioritizing requirements 

 Exercise: planning delivery 

 Exercise: presentation about Agile 

 Sample AgilePM practitioner exam 

 Review and discuss the exam. 

Изпит 
 Изпитът обикновено се провежда в края на втория ден. 

 AgilePM Practitioner еxam - 2 часа 30 минути + 40 мин административни дейности 

Забележка: За курсисти, за които английският език не е майчин език, се осигурява 

допълнително време за изпита. 

Продължителност и форма 
2 дни 

Сертификат 
При успешен резултат на сертификационния изпит, курсистите получават сертификат 

AgilePM® Practitioner. 

На успешно преминалите изпита се издава удостоверение за придобита компетентност 

по част от професия. 

Цена 
 700 евро за участник без включен ДДС. 

 Специални отстъпки за ранно записване, група, фирмено обучение, студенти, покупка 

на пакет от сертификационни курсове AgilePM®  Foundation и Practitioner. 

Какво включва цената? 
 Обучение от акредитиран преподавател; 

 Материали за самостоятелна предварителна подготовка две седмици преди 

началото на присъствения семинар; 

 Учебни материали, упражнения, примерни изпити  за подготовка за 

сертификационен изпит; 

 Сертификационен изпит и при успешно положен изпит - AgilePM® Practitioner 

certificate и удостоверение за придобита компетентност по част от професия; 

 Кафе паузи, кетъринг. 

AgilePM е регистрирана марка на Dynamic Systems Development Method Limited. 
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