Uzyskaj prestiżowy certyfikat Scrum Master
APMG International & Agile Business Consortium

Akredytowane szkolenie z certy kacyjnym egzaminem

AGILE BUSINESS CONSORTIUM

SCRUM MASTER
Jedyny międzynarodowy egzamin Scrum Master
w języku POLSKIM!
The APMG International Scrum and Swirl Device logo is a trademark of The APM Group Limited, used under permission of The APM Group Limited.
All rights reserved.
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Glassdoor umieścił Scrum Master na liście najlepiej płatnych stanowisk pracy z medianą wynagrodzenia
na poziomie 98 239 USD. LinkedIn umieścił również Scrum Master na liście najbardziej obiecujących
miejsc pracy w 2021 roku.

Raport Scrum Master Trends 2019 wskazał:
• 44% uczestników, którzy posiadają certy kat, zadeklarowało,
że zarabiają ponad 100 000 USD (w porównaniu z 18% bez
certy katu)!
• 38% uczestników, którzy deklarowali odbycie szkolenia Scrum,
odnotowało wynagrodzenie w wysokości 100 000 USD
(w porównaniu do zaledwie 15% uczestników bez szkolenia)!

12 powodów, dla których warto wybrać certy kat
APMG - Agile Business Consortium Scrum Master
1. Źródło: Program i cele edukacyjne opierają się na The De nitive Guide to Scrum: The Rules of the Game.
2. Eksperci z zakresu zwinności: Opracowany we współpracy z Agile Business Consortium - liderami w promowaniu
i zapewnianiu dynamiki biznesowej.
3. Materiały wysokiej jakości: Materiały szkoleniowe i ćwiczenia opracowane przez doświadczonego Trenera Scrum Master.
4. Doświadczenie szkoleniowe: Zajęcia są wysoce interaktywne, zachęcają do współpracy i wzmacniają cele nauczania.
5. Szersze ukierunkowanie na biznes: Większa koncentracja na zastosowaniu Scrum poza rozwój IT i oprogramowania.
6. Eksperci: Prowadzenie przez akredytowanych trenerów APMG i organizacje szkoleniowe. Procesy akredytacji APMG są
respektowane na całym świecie i akredytowane przez UKAS.
7. Stała jakość: Akredytowani przez APMG trenerzy korzystają ze znormalizowanych akredytowanych materiałów opracowanych
przez Agile Business Consortium oraz doświadczonych trenerów/praktyków Scrum.
8. Brak wymagań dotyczących ponownej certy kacji: Certy kat APMG Scrum Master nie wygasa;
9. Wygoda: Egzamin APMG-ABC Scrum Master można zdawać zaraz po zakończeniu kursu.
10. Można wybrać format: Egzamin APMG-ABC jest dostępny zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej.
11. Bezpłatne członkostwo: Osoby, które zaliczyły egzamin, mają prawo do bezpłatnego rocznego członkostwa w Agile Business
Consortium.
12. Dzielimy się sukcesem: Osoby, które pomyślnie ukończyły egzamin, mogą ubiegać się o identy kator cyfrowy i dzielić się
swoim sukcesem online.
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Agile Business Consortium Scrum Master
Dla kogo to szkolenie?
Zapraszamy na szkolenie obecnych i przyszłych członków zespołów Scrum, przedstawicieli działów biznesowych oraz IT, członków
zespołów projektowy, liderów i menedżerów zespołów, wszystkie osoby odpowiedzialne za wykorzystanie Scrum w organizacji oraz
zainteresowanych uzyskaniem międzynarodowego certy katu Agile Business Consortium Scrum Master.

Program szkolenia:
Dzień 1
•
•
•
•
•
•
•

Dzień 2

Wprowadzenie
Ogólny przegląd Scrum
Samoorganizacja
Zasady zwinności
Podejście empiryczne do rozwoju produktu
Zdarzenia Scrum - Sprint Planning, Sprint, Daily Scrum,
Review, Retrospective
Zespół Deweloperski

•
•
•
•
•
•
•

Role w zespole Scrum
The Produkt Backlog
Planowanie i wykonanie Sprintu
Postępy Sprintu
Symulacja Scrum
Rozwój kompetencji Scrum Master
Przygotowanie do egzaminu Agile Business Consortium Scrum
Master

W ramach szkolenia zapewniamy:
• Szkolenie prowadzenie w j. polskim z wykorzystaniem używanej angielskojęzycznej terminologii lub j. angielskim
• materiały szkoleniowe w j.polskim lub j. angielskim
• wsparcie trenera w zakresie tłumaczenia z j. angielskiego dla oczekujących tego
• certy kat ukończenia szkolenia akredytowanego wydany przez Doskam w j. polskim lub j. angielskim

• certy kat potwierdzający zdobyte kwali kacje wydany przez APMG International po zdanym egzaminie

Egzamin:
• Przygotowanie do egzaminu Agile Business Consortium Scrum Master.
• egzamin składa się z 50. pytań wielokrotnego wyboru
• do zaliczenia jest wymagane 74% tj. 37 poprawnych odpowiedzi
• czas trwania 40 minut
• wersja egzaminu elektroniczna lub papierowa w języku polskim lub angielskim.
• Szkolenie i certy kacja opierają się na przewodniku SCRUM Guide. Certy kat APMG Scrum Master nie wygasa.

Cena:
Cena udziału jednej osoby w szkoleniu i egzaminie on-line wynosi 1750 zł zw. z VAT
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Korzyści udziału w szkoleniu Agile Business Consortium Scrum Master
• poznasz szczegółowo metodę Scrum - teorię, praktyki, role, zasady i wartości, określone w The Scrum Guide,
• zrozumiesz zwinne podejście do pracy Zespołów Developerskich,
• dowiesz się jakie są kluczowe elementy metody SCRUM,
zrozumiesz rolę Scrum Mastera oraz interakcji tej roli z członkami zespołu i innymi interesariuszami,
opanujesz zasady Scrum, aby lepiej zrozumieć ich zastosowanie po powrocie do miejsca pracy,
dowiesz się, w jaki sposób budować efektywny Zespół Developerski z odpowiednim połączeniem umiejętności i doświadczenia,
będziesz wiedzieć jak działać jako servant-lider w zespole Scrum, promując i umożliwiając członkom zespołu samoorganizację
w procesie tworzenia rozwiązań o wysokiej wartości,
• dowiesz się, w jaki sposób usuwać przeszkody w postępach Zespołu Scrum,
• poznasz i zrozumiesz wszystkie przydatne techniki i narzędzia wspierające stosowanie SCRUM,
• przygotujesz się do certy kacji Agile Business Consortium Scrum Master.
•
•
•
•

Ekspert Trener
Akredytowany Trener AgilePM®, akredytowany Trener Agile Business Consortium Serum Master
i akredytowany Trener Facylitator Change Management w APMG International. Posiada również certy kat
Master Business Trainer Level Expert, oraz dyplom Management and Marketing International Education
Society. Absolwentka Zarządzania i Marketingu w GWSH w Katowicach oraz studiów podyplomowych w WSB
w Poznaniu – Zarządzanie Projektem. Absolwentka Studium Psychologii i komunikacji Interpersonalnej.
Obszar specjalizacji: Metodyka Agile, Zarządzanie Projektami, Change Management, Management 3.0,
Budowanie Zespołu, Metoda Scrum, Facylitacja zespołów, Coaching zespołowy. Manager z ponad
dwudziestoletnim doświadczeniem. Kieruje zespołami stacjonarnymi i rozproszonymi. Posiada ponad siedemnastoletnie
doświadczenie w branży rozwojowej. Założycielka i Prezes rmy doradczo - szkoleniowej Doskam obecnej na rynku od 17. lat.
Autorka licznych programów szkoleniowych i procesów rozwojowych realizowanych metodą SEB (Szkolenia Efektywne Biznesowo)
Certy kowany trener, doradca, konsultant, coach. Zrealizowała ponad 10000 godzin szkoleniowych, kilkaset godzin sesji
coachingowych i ok. 400 godzin doradztwa. Pracuje z korporacjami, dużymi przedsiębiorstwami oraz rmami z sektora MSP jak
również administracją publiczną. Konsultant rozwoju biznesu. Realizuje sesje Executive & Business coaching. Wykorzystuje swoje
praktyczne doświadczenia wynikające z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, Dyrektora Zarządzającego i Project Managera.
.
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Poznaj inne
ścieżki rozwoju
Szkolenia Doskam inspirują do zmiany sposobu działania w oparciu o aktualne trendy i praktyczną
wiedzę. Sprawdź kalendarz szkoleń otwartych Doskam i wybierz odpowiednie dla siebie.

Sprawdź szkolenia otwarte
Akredytowane w APMG International
szkolenia z egzaminami

Rozwój Kompetencji Menedżerskich

Jeśli są Państwo zainteresowani nowościami z obszaru zwinnego zarządzania lub otrzymywaniem
informacji o podobnych tematycznie naszych usługach rozwojowych zapraszamy do zapisu na
newsletter. Zapewniamy, że nie nadużywamy udzielonej zgody i wysyłamy do Państwa tylko
wyselekcjonowane treści. W ramach podziękowania za subskrypcję otrzymają Państwo poradnik
„Jak radzić sobie z kon iktem w zespole”.

Zapisz się na newsletter
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DOSKAM Sp. z o.o. ::

Gliwice, ul. Leśna 45

::

www.doskam.pl

::

info@doskam.pl

::

tel. 730 005 350

Dlaczego warto z nami
współpracować?

21380

850

99,4%

Uczestników szkoleń

Klientów

poziom satysfakcji Uczestników

Doświadczenie. Od 2005 wspieramy przedsiębiorców i pracowników w rozwoju dostarczając
programy rozwijające umiejętności w obszarach zarządzania, strategii, efektywności osobistej.
Aktualność i praktyczność. Stale monitorujemy trendy rozwojowe, aktualizujemy programy i formy
rozwoju.
Dynamika. Rocznie realizujemy około 1500 godzin szkoleń dla sektora administracji publicznej, oraz
blisko 1000 godzin dla MŚP w tym z branży IT i przemysłu. Wspieramy doradczo start-up’y.
Prestiżowe partnerstwo. Od 2018 r. jesteśmy jedną z nielicznych firm w Polsce
posiadających międzynarodową akredytację APMG International uprawniającą do realizowania
miedzynarodowych szkoleń i egzaminów Agile PM® , ABC Scrum Master, Change Management.
Odpowiedzialność. Bierzemy odpowiedzialność za procesy zwiększające efekty rozwojowe w oparciu
o model SEB (Szkoleń Efektywne Biznesowo).
Potwierdzony standard usług rozwojowych. Od 2012 r. jesteśmy członkiem Polskiej Izby Firm
Szkoleniowych, a od 2017 r. spełniamy najwyższe standardy usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0.
Dofinansowanie. Realizujemy usługi rozwojowe, doradcze i szkoleniowe dofinansowane z EFS.
Wyróżnieni jako Firma szkoleniowa roku 2012, 2013, 2014, 2015.
AgilePM® jest znakiem handlowym Agile Business Consortium. APMG International logo oraz Swirl Device logo są znakami towarowym The APM Group Limited.

Realizujemy dedykowane programy rozwojowe zgodnie z modelem SEB (Szkolenia Efektywne
Biznesowo). W ramach procesu zapewniamy:
1. pogłębione badanie potrzeb
2. określenie zakresu odpowiedzialności w projekcie
3. sformułowanie celów na czterech poziomach Kirkpatricka
4. opracowanie programu, narzędzi, materiałów, metod utrzymania rezultatów
5. realizacja projektu rozwojowego
6. ocena skuteczności projektu
7. wsparcie dla uczestników szkoleń

Zapraszamy do kontaktu
DOSKAM Sp. z o.o., ul. Leśna 45, 44-102 Gliwice
tel. +48 730 005 350, e-mail: info@doskam.pl, www.doskam.pl

