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Project Management? PMcon ukáže, jak na něj!
7. 4. 2014 v Praze
První ročník konference šité na míru studentům vysokých škol, absolventům
a juniorním pracovníkům, kteří chtějí zlepšovat své schopnosti na poli
projektového řízení. 3. června 2014 se na akademické půdě ČZU v Praze
uskuteční PMcon 2014 – unikátní akce naplněná přednáškami renomovaných
odborníků z praxe a vytvářející příležitosti pro vzájemnou výměnu
zkušeností, názorů a navázání kontaktů.
„A goal without a plan is just a wish.“
Larry Elder
Project management je v dnešním vysoce konkurenčním
tržním prostředí důležitější, než kdy dříve. Schopnost
organizací přetavit strategické záměry vyplývající ze
stanovených cílů v realitu je nezbytným předpokladem jejich
přežití. Nástrojem pro efektivní dosahování změn a inovací
tam, kde běžné operativní řízení a liniové organizační
struktury nestačí, je projektové řízení. Zkušenosti a znalosti
v tomto oboru tak představují na trhu práce značnou výhodu.
Studentský klub projektového řízení chce pozvat všechny, kteří se o oblast projektového řízení aktivně
zajímají, na konferenci PMcon 2014. Ta bude mít formu celodenního setkání a proběhne 3. 6. 2014
v moderních prostorách na České zemědělské univerzitě v Praze. Hlavní program sestává ze série 8
navazujících přednášek, v rámci kterých představí renomovaní odborníci obecně uznávané bestpractices uplatňované v jednotlivých fázích životního cyklu projektu a konfrontují je s vlastními
zkušenostmi. V závěru tohoto celodenního vzdělávacího maratonu se pak účastníci mohou těšit na
příležitost seznámit se v rámci večerní afterparty v přilehlém Klubu C s dalšími účastníky, se kterými je
pojí společný zájem o tuto dynamicky se rozvíjející oblast.
Lucie Růžičková, projektová manažerka konference, k tomu řekla: „Jsme potěšeni, že nám ČZU vyšlo
vstříc s prostory – zázemí je úžasné. Pozvali jsme opravdu velmi zajímavé řečníky a moc se těšíme na
jejich názory a zkušenosti, o které se budou chtít s účastníky podělit.“
Mezi odborníky, kteří přislíbili účast, jsou například:
•
•
•

Petr Hujňák - CEO společnosti Per Partes Consulting a President ISACA Czech Republic
Chapter
Petr Janiš - Spolumajitel společnosti projectman.cz a Víceprezident České komory PMI
Romana Hůlková – Senior Consultant ve společnosti Deloitte

Podrobnosti o konferenci jsou zájemcům k dispozici na webových stránkách www.pmcon.cz.
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O SKPŘ
Studentský klub projektového řízení (SKPŘ) vznikl na počátku roku 2012 při Vysoké škole ekonomické
(VŠE) v Praze. Náš klub je složen převážně z absolventů a studentů vysokých škol, které spojuje
společný zájem o oblast projektového řízení. Naším hlavním dlouhodobým cílem je přispívat k rozvoji
tohoto dynamicky rozvíjejícího se oboru v České republice.
Pro naše členy pořádáme vždy v průběhu semestru pravidelné schůzky, kde:





získávají teoretické znalosti a praktické dovednosti v oblasti projektového řízení i dalších
manažerských dovedností
nabízíme možnost zapojit se do řízení a realizace reálných projektů (interních či od našich
partnerů)
zprostředkováváme členům pracovní příležitosti od našich partnerů
mají příležitost poznat se s lidmi podobného zaměření a sdílet navzájem své zkušenosti

Mimo to pořádáme další odborné přednášky a workshopy za účasti manažerů z praxe.
Webové stránky pořadatele - www.skpr.cz

