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Lietuvoje rengiamas jau TREČIASIS projektų valdymo čempionatas sukvies daug studentų
Dalyvavavimas IPMA Young Crew Lietuva veikloje tai geriausias karjeros žingsnis, kurį jaunasis projektų vadovas gali
žengti!
Projektų valdymo čempionatas. KAS TAI?
Projektų valdymo čempionatas - tai yra žinių ir kompetencijų apie projektų valdymą konkursas, kuriame
aukštųjų mokyklų studentai rungsis, pasitelkdami turimus projektų valdymo įgūdžius.
Pagrindiniai projektų valdymo čempionato uždaviniais įvardijame:
 skatinti jaunų žmonių domėjimąsi projektų valdymu;
 populiarinti projektų valdymo discipliną Lietuvoje;
 suteikti galimybę įmonėms ir būsimiems specialistams tikslingai kurti ateities darbo rinką.
Pirmojo kvalifikacinio etapo metu komandos spręs elektroninį testą, sudarytą iš teorinių projektų
valdymo klausimų. Komandos geriausiai atlikusios testą pateks į antrąjį kvalifikacinį etapą, kurio metu turės per 24
valandas pateikti atsakymus į realaus projekto uždavinius. Sėkmingai įveikusios ir antrąjį kvalifikacijos turą komandos
pateks į finalą, kurio metu turės išanalizuoti pateiktas situacijas ir pateikti geriausius sprendimus vertinimo komisijai.
Finalą stebės ir vertins žinomi Lietuvos ir užsienio projektų valdymo specialistai. Komandos nugalėtojos bus
apdovanotos vertingais prizais.
Projektų valdymo čempionate kviečiamos dalyvauti Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų komandos
sudarytos iš 3-4 asmenų. Čempionato užduotys pateikiamos anglų kalba. Kvalifikacinis projektų valdymo čempionato
etapas vyks š.m. kovo mėn. Finalinis renginys įvyks 2015 m. kovo 28 d. ISM Vadybos ir ekonomikos universitete,
Vilniuje.
Čempionato naudos studentams
1.
2.
3.
4.
5.

Galimybė praktikoje pritaikyti teorines projektų valdymo žinias;
Galimybė būti pastebėtu būsimų darbdavių;
Galimybė visoms komandoms laimėtojoms gauti vertingus prizus;
Galimybė megzti naujas pažintis ir kurti socialinius tinklus;
Galimybė sudalyvauti smagiame baigiamajame vakarėlyje.

Apie „IPMA Young Crew Lietuva“
Renginį organizuoja IPMA Young Crew Lietuva – tarptautinės projektų valdymo organizacijos Lietuvoje
skyrius, vienijantis ir ugdantis jaunus projektų vadovus bei projektų specialistus. Renginį palaiko Lietuvos projektų
vadybos asociacija bei ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas.
IPMA Young Crew Lietuva yra Lietuvos projektų vadybos asociacijos ir tarptautinės IPMA Young Crew
organizacijos dalis (daugiau informacijos čia: http://ipma.ch/young-crew). Organizacijoje ugdomas nuolatinis ateities
lyderių tobulėjimo siekis, kuris vienija jaunųjų projektų valdymo entuziastus ir specialistus iki 35-erių metų amžiaus.

Projektų valdymo čempionatas 2015. IŠSAMIAU*
Projektų valdymo čempionate dalyvaus Lietuvos aukštųjų mokyklų aktyvūs studentai, kurie mokosi su
projektų valdymu susijusias disciplinas ar tiesiog domisi projektų vadybos sritimi. Čempionato komandą gali sudaryti
3-4 asmenys. Visos komandos dalyvaus pirmame, t.y. kvalifikaciniame etape. 12 geriausiai išsprendusių elektroninį
testą komandų pateks į antrąjį kvalifikacinį etapą, kuriame turės per 24 valandas pateikti atsakymus į egzistuojančios
organizacijos realaus projekto uždavinius. Paskutinįjį finalinį etapą pasieks 6 geriausios antrojo kvalifikacinio turo
komandos (finale iš to paties universiteto galės būti tik viena komanda, todėl čempionate komandos varžysis ne tik su
kitais universitetais, bet ir tarpusavyje). Čempionato kalba yra anglų, tad anglų kalbos įgūdžiai čia bus labai svarbūs.
I kvalifikacinis turas
Šio etapo metu studentai internetinėje svetainėje atsako į testo pagrindu sudarytus 100 klausimų. Šis
testas sudarytas tarptautinės IPMA (International Project Management Association) Young Crew valdybos ir yra
naudojamas kitų šalių projektų valdymo čempionatuose. Testo pildymui yra skirta 100 minučių. Po kvalifikacijos turo
kiekviena dalyvavusi komanda per nurodytą terminą gaus testo rezultatų santrauką el. paštu. Po šio turo liks 12
komandų, surinkusių daugiausia testo taškų.
II kvalifikacinis turas
Šio etapo metu studentai per 24 valandas turi išspręsti Projektų valdymo čempionato organizatorių
pateiktą tikros egzistuojančios organizacijos realaus projekto atvejį. Per 24 valandas bus organizuojama viena 1,5
valandos trukmės video konferencija, kurios metu organizatoriai atsakys į dalyvių klausimus apie projekto atvejį.
Organizatoriai įvertinę visus užduoties sprendimus išrinks 6 geriausias komandas, kurios dalyvaus čempionato
finaliniame etape.
Finalas
Finalinio etapo metu, laimėjusios kvalifikacinį turą komandos turės išspręsti Projektų valdymo
čempionato organizatorių užduotis. Probleminės situacijos bus susijusios su projektų valdymu ir projektine veikla.
Visos užduotys reikalaus įgūdžių pritaikyti turimas žinias. Kiekviena komanda turės pristatyti savo užduoties
sprendimą komisijai. Visa finalinio renginio informacija bus tikslinama ir komunikuojama savaitę iki finalinio renginio.

PRIZAI
Galimybė komandų laimėtojų nariams:
 atstovauti Lietuvą Tarptautiniame projektų valdymo čempionate 2015;
 dalyvauti projektų valdymo kursuose;
 gauti sertifikavimosi IPMA D išlaidų apmokėjimą;
 gauti LPVA literatūrą apie projektų valdymą;
 gauti metinę Lietuvos projektų vadybos asociacijos ir Young Crew Lietuva narystę;
 užsitikrinti pripažinimą ir gauti dalyvių diplomus bei taures;
 sudalyvauti baigiamajame vakarėlyje;
 sulaukti kitokių siurprizų 

*Projektų valdymo čempionato organizatoriai pasilieką teisę keisti čempionato vykdymo sąlygas.

GENERALINIS RĖMĖJAS

PAGRINDINIS PARTNERIS

UAB „Tieto Lietuva“

Lietuvos projektų vadybos asociacija

RĖMĖJAI

PARTNERIAI

UAB „Training Expert Group“

ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas

Lietuvos studentų sąjunga

LPVA sertifikavimo centras „Lithuania CERT“

Daugiau informacijos apie renginį rasite interneto svetainėje adresu:
http://youngcrew.lt/projektu-valdymo-cempionatas/pvc-2015 arba http://pmchampionships.com/countries/lithuania/.
Kontaktiniai asmenys:
Karolis Mickevičius-Mėgelaitis
Projekto vadovas
+370 610 75 733
El. p.: info@youngcrew.lt; karolis.mickevicius.megelaitis@gmail.com

