Mohou se skládat z více kurzů

Co se akredituje

Mohou připravovat na NCS, certifikaci stupně D
či certifikace a recertifikaci stupňů C, B a A

Vzdělávací programy (VZP)

VZP může předložit jakýkoliv vzdělávací subjekt (VZS)
Toto je jen základní přehled podmínek
Za závazný dokument se považuje
Proces akreditace vzdělávacích programů
u Společnosti pro projektové řízení, o. s.

Celkem min. 15 hodin výuky
Read me

Novinky od roku 2012 jsou označeny touto ikonou

Žádost o udělení akreditace

Jak se akreditovat

Předložení povinné dokumentace

Popis obsahu a struktury programu
Přehledové informace o odborném garantovi a lektorech
Stručné profesní životopisy garanta i lektorů

Zaplacení akreditačního poplatku

vzdělávací subjekt

VZS

vzdělávací program

VZP

Používané zkratky

Odborný garant

Certifikace IPMA

Min. stupně C

Akreditace D a C

Min. stupně B

Akreditace B

Min. stupně A

Akreditace A

Lektorská praxe

Prokázání kvality daného VZP

Doplňující informace k
AKREDITACI
VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ U SPŘ

Uvedení VZS na stránkách SPŘ
Možnost za poplatek propagovat
konkrétní termíny kurzů VZP na stránkách SPŘ
Zájemci o vzdělávání v oblasti PM často
zohledňují, které kurzy SPŘ doporučuje.
Ze statistiky SPŘ vyplývá, že akreditované
vzdělávací organizace proškolili cca 3/4
kandidátů na certifikaci. Kandidáti s
akreditovaným vzděláváním mají
u certifikace vyšší úspěšnost.

Podmínky pro udělení akreditace

IPMA, PMI, PRINCE2, ...

Lektorská praxe výhodou

Specialisté

max. 20 % kurzu

Akreditace D

max. 30 % kurzu

Akreditace C a výše

Účast na akreditačním workshopu (do 1 roku od předložení žádosti)
Obsah a struktura VZP je v souladu s Národním standardem kompetencí
projektového řízení, v aktuální verzi a v souladu s uvedenými cíli VZP.

Zlepšení
propagace
Na jak dlouho se akreditace uděluje

3 roky

Výhody akreditace

Ve statistice SPŘ min. 30 kandidátů akreditovaného VZP za poslední tři roky
Podmínky pro udělení stupně Excellent

Logo Akreditováno (navíc možností Excellent)
prokazuje dobrou práci VZS

Certifikát v PM

Lektoři

Prokázání
kvality

Ve sledovaném období (3 roky) je úspěšnost kandidátů VZS
min. o 5% lepší než průměr trhu

Ve statistice SPŘ min. 30 kandidátů akreditovaného VZP za poslední tři roky
Je poskytována pravidelná zpětná vazba
o úspěšnosti jejich kandidátů u certifikace
Sdělovány novinky v oblasti certifikace i akreditace
a předávány konkrétní zkušenosti z oblasti certifikace,
které organizace mohou využít ke zkvalitnění
svých vzdělávacích programů

Podmínky pro udělení výstrahy
Získání
nových
informací

Ve sledovaném období (3 roky) je úspěšnost kandidátů VZS
min. o 10% horší než průměr trhu
Porušení některého z bodů Dohody

Podmínky pro odejmutí akreditace

Do 12 měsíců od udělení výstrahy nedošlo u nově certifikovaných kandidátů
daného VZS ke zlepšení úspěšnosti do tolerovaného rozhraní
V obsahu kurzu

Reakreditace

Shrnutí, v čem došlo k hlavním změnám / úpravám (volným textem)

V didaktice kurzu
V obsazení lektorů

Vše další jako při žádosti o akreditaci (viz Jak akreditovat)

