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PRINCE2®Practitioner - Обучение и 

сертификационен изпит 
 

Методологията PRINCE2® е развит британски метод, добра международна практика в 
организацията и управлението на бизнес проекти.  

Целта на този курс е подготовка за сертификационния изпит PRINCE2® Practitioner.  
Сертификатът PRINCE2® Practitioner е следващо ниво на професионална компетентност 

за хора със сертификат PRINCE2® Foundation.  
Задължително изискване за  сертифициране в ниво PRINCE2® Practitioner е наличието на 

сертификат  PRINCE2® Foundation. 
 
Обучението представлява интензивен семинар и обхваща: 

 Решаване на примерни тестове и подробно обяснение на решенията; 

 Тактики, съвети и трикове за успешно справяне с изпита; 

 Сертификационен изпит. 
 

Курсът е акредитиран от APM Group Ltd. 
Курсът се организира съвместно от Училище за бизнес компетенции И Open 

Management Education Centre - OMEC, като акредитирана тренингова и сертифицираща 
организация 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 терминология, принципи, теми и 

процеси на методологията PRINCE2; 

 Развитие на практически умения чрез решаване на множество задачи и домашна 

работа; 

 Солидна подготовка за сертификационния изпит PRINCE2® Practitioner. 

За кого е предназначен този курс? 
 Членове на съвети на директорите, директори и управители на организации, които са 

членове на съвети за управление на проекти (Project Board Members) или мениджъри на 

проекти, организирани в съответствие с методологията PRINCE2. 

 Членове на проектни екипи; 

 Ръководители на организации от проектен тип; 

 Спонсори на проекти; 

 Мениджъри по управление на промяната; 
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 Специалисти от държавната администрация, ангажирани с управлението на проекти; 

 Хора, които търсят професионално развитие в управлението на проекти, програми и 

портфолио. 

Език на обучението 
 Английски 

Задължителни изисквания 
 Добро владеене на методологията PRINCE2 на ниво Foundation и известна практика в 

управлението на проекти.  

 Курсът е достъпен единствено за хора със сертификат PRINCE2® Foundation. 

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 
 HANDOUT IDENTITY 

 Introduction, course targets 

 PRINCE2 Practitioner Exam Guidelines 

 Pre-course debrief 

 PRINCE2® Practitioner Examination Candidate Guidelines PRINCE2 

 Practitioner sample examination paper 1 

 Exercise 09-1P: Product based planning Content and solution to Exercise 09-1P 

 Exercise 14-1P: Configuration Item Record Content and solution to Exercise 14-1P 

 Exercise 14-2P: Configuration Management Content and solution to Exercise 14-2P 

 PRINCE2 Practitioner mock exam 2 

 Exam debrief 

 

Вечерна домашна работа 
PRINCE2 Practitioner sample examination paper 2 (OMECP2P01) 

Exercise 11-1P: Work Package Content and solution to Exercise 11-1P 
Exercise 12-1P: Managing Product Delivery Content and  solution to Exercise 12-1P 
Exercise 13-1P: Quality Register Content and solution to Exercise 13-1P 
 
Добре е да планирате 1 час за вечерната домашна работа. 
 

Ден 2 
 Homework debrief 
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 Exercise 15-1P: Risk analysis  

 Content and solution to Exercise 15-1P 

 Exercise 16-1P: De-scoping a project Content and solution to Exercise 16-1P 

 Exercise 17-1P: Progress. Content to Exercise 17-1P 

 Exercise 18-1P: Premature closure Content and solution to Exercise 18-1P 

 PRINCE2 Practitioner mock exam  

 Exam debrief 

End of the course 

 

Ден 3 - Изпит 

PRINCE2® Practitioner examination  

3 – 3 ½ часа 

 

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

допълнително време за изпита. 

 

Продължителност и форма 
17 учебни часа за подготовката в рамките на 2 дни. Присъствена, която обхваща лекции, 

упражнения, примерни изпити и обсъждане на решения. 

3 – 3 ½ часа сертификационен изпит в рамките на следващия ден (това време включва и 

административни дейности). 

 

 Забележка: За фирмени обучения или групи с по-високо ниво на предварителна 

подготовка е възможно сертификационният изпит да се проведе в края на втория ден.  

Сертификат 
Всички курсисти получават сертификат за участие. 

При успешен резултат на сертификационния изпит, курсистите получават 

международно признат PRINCE2®  Practitioner certificate. 

На успешно преминалите изпита се издава удостоверение за придобита компетентност 

по част от професия. 

Цена 
 730 евро за участник без включен ДДС. 

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

на пакет от сертификационни курсове PRINCE2®  Foundation и Practitioner. 
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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 - PRINCE2® Practitioner 

certificate и удостоверение за придобита компетентност по част от професия; 

 Сертификат за участие; 

 Кафе паузи, кетъринг. 
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