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Opis 

Kurs Microsoft Project Zaawansowany jest uzupełnieniem szkolenia MS Project Podstawy. Szkolenie ma 

na celu nauczenie uczestników efektywnego wykorzystania zaawansowanych narzędzi programu MS 

Project w codziennej pracy. Kurs jest przeznaczony dla osób nadzorujących i prowadzących 

rozbudowane projekty, które pracują z aplikacją MS Project i chcą w pełni wykorzystać jej możliwości. 

w trakcie szkolenia tworzone są plany i konspekty projektów oraz zaawansowane listy zasobów. 

Czego Cię nauczymy 

Zadania Zasoby 

Każdy projekt składa się z kilku zadań, a każde 

zadanie można podzielić na mniejsze według 

poziomów szczegółowości. Użytkownik 

szkolenia nauczy się jak sprawnie przydzielać 

zadania, ustawiać ich właściwości, tworzyć 

kalendarze itp. Omówione zostaną również 

relacje miedzy zadaniami i ograniczenia w nich 

występujące. 

Zasobami, w programie Microsoft Project, 

zazwyczaj nazywamy osoby 

uwzględnione w realizacji projektu lub inne 

materiały, na przykład wyposażenie, 

potrzebne do jego zakończenia. Uczestnik 

szkolenia nauczy się jak sprawnie 

przydzielać zasoby, przypisywać zasoby 

do zadań, obliczać koszty zasobów, 

bilansować je, sprawdzać stan 

i obciążenia zasobów itp. 

Wykres Gantta Import i eksport 

Wykres Gantta jest graficzną interpretacją 

realizowanych zadań. Pozwala w łatwy 

i przejrzysty sposób planować zadania 

a następnie je śledzić. Dzięki wbudowanemu 

kreatorowi oraz gotowym stylom, tworzenie 

wykresów Gantta i ich formatowanie staje się 

bardzo łatwe, o czym przekona się każdy 

uczestnik szkolenia. 

Import i Eksport danych ze źródeł 

zewnętrznych do ważna część pracy 

z programem Microsoft Project. Program 

współpracuje ze starszymi wersjami 

programu, innymi programami MS office 

oraz bazami danych. 
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Program szkolenia 

1. Powtórzenie podstaw pracy z MS Project 

• Omówienie interfejsu aplikacji 

• Używanie pomocy 

• Korzystanie z widoków, tabel, wyświetlanie 

kolumn 

2. Tworzenie harmonogramu projektu 

• Podstawowe ustawienia projektu 

• Definiowanie listy zadań 

• Do czego służą zadania sumaryczne i punkty 

kontrolne 

• Ustalenie kolejności wykonywania zadań 

(relacje) 

• Tworzenie i przypisywanie kalendarza do 

projektu, zadań 

• Wyświetlanie i analiza ścieżki krytycznej 

3. Praca z zasobami Tworzenie relacji 

między zadaniami 

• Zasoby typu Praca, Materiał, Koszt 

• Definiowanie puli zasobów w projekcie 

• Określanie stawek i dostępności 

• Sposoby przypisywania zasobów do zadań 

• Analiza i usuwanie nadmiernych alokacji 

(przeciążeń) zasobów 

• Typy zadań – dlaczego Project skraca czas 

trwania? 

 

 

 

4. Szczegółowe harmonogramowanie 

• Wprowadzanie ograniczeń i terminów 

ostatecznych do zadań 

• Określanie pracy w nadgodzinach 

• Różne stawki dla zasobu w zależności od 

zadania 

• Tworzenie kolumn niestandardowych 

(wskaźników graficznych) 

5. Realizacja projektu 

• Zapisywanie i wyświetlanie planu bazowego 

(budżetu) 

• Aktualizacja rzeczywiście wykonanej pracy 

i czasu 

• Analiza odchyleń czasu, pracy i kosztu 

6. Raportowanie Różne rodzaje widoków 

• Korzystanie z sortowanie, filtrowania 

i grupowania 

• Tworzenie tabel (własnych zestawów kolumn) 

• Przegląd istniejących i tworzenie raportów 

• Drukowanie raportów i wykresu Gantta 

7. Praca z portfelem projektów w MS 

Project 

• Określanie projektu Master i wstawianie 

podprojektów 

• Współdzielenie zasobów w ramach portfela 

• Raportowanie z wielu projektów 
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Czas trwania 
2 dni (16 godzin) 

Certyfikat 
Uczestnicy szkolenia otrzymują imienne certyfikaty sygnowane przez Expose sp. z o. o. 

Cena szkolenia 
1 290 PLN netto (VAT 23%) za osobę (szkolenie grupowe) 

5 990 PLN netto (VAT 23%) w trybie indywidualnym (1 na 1 z trenerem) 

Cena szkolenia zawiera 

 przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia przez Certyfikowanego Trenera Microsoft (MCT) 

 zapewnienie autorskich materiałów szkoleniowych dla uczestników szkolenia 

 wystawienie certyfikatów po zakończonym szkoleniu 

 rekomendacje dla uczestników szkolenia w zakresie dalszej pracy w obszarze szkolenia  

 pakiet konsultacji z wykładowcą po zakończonym szkoleniu w razie jakichkolwiek niejasności 

przez okres 3 miesięcy 

 całodzienny serwis kawowy oraz lunch 

 

 


