Załącznik nr 1 do zaproszenia do złożenia wyceny w ramach rozeznania rynku nr 3/POWR/ZR21/2021
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia Profesjonalny Scrum Master (poziom podstawowy) dla studentów Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej
Założenia organizacyjne, cel, zakres programowy
szkolenia

Efekty uczenia

Liczba uczestników
szkolenia, liczba grup,
godzin, lokalizacja

Wymagania dla wykładowcy/trenera

Szkolenie Profesjonalny Scrum Master (poziom
podstawowy) adresowane jest do studentów/ek którzy/e
chcą w przyszłości stać się Srum Masterami, jak również do
wszystkich zainteresowanych praktycznym stosowaniem
metodyki Agile’a i Scruma.
Celem szkolenia jest zdobycie praktycznej wiedzy na temat
Scrum, która przygotuje uczestników szkolenia do pracy
w środowisku Scrum w organizacji.

Po zakończeniu szkolenia
Uczestnicy winni w szczególności:

1 grupa - ok. 10 osób

- min. wykształcenie wyższe lub certyfikat
umożliwiający przeprowadzenie danego
wsparcia,

Minimalny zakres tematyczny szkolenia teoretycznego
winien obejmować w szczególności:

• Teoria i zasady Scruma;
• Podstawowe zagadnienia i definicje;
• Framework Scrum: odpowiedzialności, wydarzenia,
artefakty i reguły;
• Dostarczanie produktów z wykorzystaniem
Scruma;
• Praca z ludźmi i zespołami;
• Wypełnianie obowiązków Scrum Mastera;
• Rozpoczynanie pracy w Scrum w organizacji.
Ponadto szkolenie winno zakończyć się egzaminem
wewnętrznym – Uczestnicy szkolenia, którzy
pozytywnie zaliczą egzamin wewnętrzny otrzymują od

• Znać zasady Scruma;
• Znać podstawowe zagadnienia
i definicje;
• rozumieć mechanizmy Scruma wraz z
ich empirycznymi podstawami,
• potrafić wypełniać obowiązki Scrum
Mastera dla zespołów scrumowych,
• potrafić rozpocząć pracę w Scrumie
oraz udoskonalać jego efektywność.

Lokalizacja:
Akademia WSB
ul. Cieplaka 1c
41-300 Dąbrowa Górnicza
1 grupa – 16 h dydaktycznych

- min. 2 letnie doświadczenie zawodowe jako
trener Scrum.
- realizacja minimum 3 szkoleń/ warsztatów/
kursów z zakresu PSM w ciągu ostatnich 2 lat

(1 h dyd. = 45 minut)
W celu potwierdzenia spełnienia warunku
należy do oferty dołączyć min. 3 referencje,
zaświadczenia lub inne dokumenty wystawione
przez min. 3 różne podmioty zlecające
przeprowadzenie szkolenia (w przypadku
szkoleń zamkniętych, organizowanych na
zlecenie danego podmiotu) lub wystawione
przez uczestników szkolenia bądź podmioty,
kierujące swoich pracowników na szkolenie
(w przypadku szkoleń otwartych)
z zakresu PSM

Wykonawcy zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
oraz voucher umożliwiający przystąpienie do
zewnętrznego egzaminu certyfikującego
umożlwiający uzyskanie certyfikatu Professional
Srum Master I uznawanego i rozpoznawalnego na
całym świecie.
Uczestniczy szkolenia, którzy nie zdadzą egzaminu
wewnętrznego, otrzymują od Wykonawcy wyłącznie
zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

