PROFIL KOMPETENCJI MENEDŻERA PROJEKTÓW
FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE

Kompetencje indywidualne (poznawcze)
Elastycznośd
1.
2.
3.
4.
5.

Potrafię dostosowad się do różnych działao projektowych
Potrafię skutecznie pracowad w różnych warunkach projektowych
Radzę sobie w nieprzewidzianych sytuacjach
Potrafię zareagowad w odpowiedni sposób na zmiany w środowisku projektowym
Potrafię
reagowad na zmieniające się okoliczności
projektowymprojektowymppropriate
way to changes in a project environment

Wytrwałośd
1.
2.
3.
4.
5.

Robię wszystko co możliwe aby osiągnąd założone cele pomimo różnych przeszkód
Jestem skoncentrowany na celach projektu
Potrafię koncentrowad się na poszczególnych celach projektu
Pracuję ciężko, aby osiągnąd cele projektu
Wierzę, że ciężka praca przynosi korzyści

Rozwiązywanie problemów
1.
2.
3.

Potrafię rozważyd różne sposoby rozwiązania problemu
Umiem podjąd odpowiednie działania aby rozwiązywad problemy
Potrafię przeanalizowad sytuację i wskazad najlepsze możliwe rozwiązanie problemu

Podejmowanie decyzji
1.
2.
3.
4.
5.

Potrafię na czas podjąd decyzję
Potrafię wybrad odpowiednie narzędzia podejmowania decyzji
Potrafię podejmowad decyzje w warunkach niepewności
Potrafię gromadzid informacje niezbędne do podjęcia określonych decyzji
Umiem podejmowad właściwe decyzje, aby osiągnąd cele
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Planowanie i organizowanie
1.
2.

Umiem stworzyd plan działania
Pracuję zgodnie z harmonogramem

3.
4.
5.

Potrafię skutecznie planowad działania
Potrafię zorganizowad swoją pracę
Potrafię planowad jak pomyślnie osiągad cele projektu

Inicjatywa
1.
2.
3.
4.

Jestem kreatywny
Jestem otwarty na nowe pomysły
Umiem wskazad innowacyjne rozwiązania w celu osiągnięcia sukcesu
Potrafię dostrzegad nowe szanse zarówno wewnątrz jak też na zewnątrz środowiska
projektowego
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Kompetencje społeczne
Przywództwo
1.

Umiem motywowad swój zespół do podejmowania działao

2.

Potrafię przekazad informację zwrotną o wykonanych zadaniach

3.

Wyznaczam jasne cele dla pracy mojego zespołu

4.

Umiem budowad skuteczne i zorientowane na zadania zespoły do realizacji celów

5.

Wiem jak zbudowad skuteczny zespół

Współpraca w zespole
1.

Cieszę się z sukcesów zespołu wraz z jego członkami

2.

Umiem pracowad w zespole

3.

Umiem budowad dobre relacje z innymi ludźmi

4.

Szanuję zdanie członków zespołu projektowego

5.

Potrafię aktywnie słuchad

Komunikacja
1.

Znam zasady efektywnej komunikacji

2.

Potrafię ustrukturyzowad swoją komunikację

3.

Biorę pod uwagę możliwe bariery komunikacyjne

4.

Sprawdzam czy inni zrozumieli to co im komunikuję

5.

Umiem podkreślid najważniejsze informacje w komunikatach

Zarządzanie konfliktem
1.

Jestem obiektywny w sytuacjach konfliktowych

2.

Umiem znaleźd rozwiązanie satysfakcjonujące obie strony konfliktu

3.

Uważam konflikty za naturalny element komunikacji międzyludzkiej
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Negocjacje
1.

Znam zasady prowadzenia negocjacji

2.

Znam techniki negocjacyjne

3.

Wiem jak budowad klimat dla negocjacji

4.

Umiem wpływad na proces negocjacji

5.

Znam podstawowe zasady mediacji
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Kompetencje profesjonalne
Promocja
1.
2.
3.
4.
5.

Potrafię przygotowad kampanię reklamową projektu
Potrafię przygotowad strategię promocyjną projektu
Określam linię kreatywną promocji projektu
Wiem jak dotrzed do grup docelowych projektu
Wiem jak zaangażowad grupy docelowe projektu

Otoczenie projektu
1.
2.
3.
4.
5.

Potrafię dokonad analizy celów projektu
Potrafię wyznaczyd cele główne projektu
Potrafię wyznaczyd cele szczegółowe projektu
Potrafię określid wartośd dodaną projektu
Potrafię przeprowadzid analizę potrzeb projektu

Zarządzanie finansami i księgowośd
1.
2.
3.
4.
5.

Potrafię kontrolowad budżet projektu w trakcie jego wdrażania
Potrafię obliczyd koszty bezpośrednie
Potrafię monitorowad zmiany w budżecie projektu
Jestem świadomy wymagao dotyczących kosztów kwalifikowalnych
Jestem świadomy wymogów dotyczących podwykonawstwa

Monitoring i ewaluacja
1.

Używam narzędzi służących do ewaluacji projektu

2.
3.
4.

Potrafię opracowad plan awaryjny
Znam narzędzia służące do sprawozdawczości z działao projektowych
Wykorzystuję wyniki monitoringu oraz ewaluacji do rozwiązywania problemów
powstałych w trakcie realizacji projektu
5. Potrafię określid poziomy jakości dla każdego z zaplanowanych działao projektowych

Competences Framework for European Project Manager – comPM
Project no 2011-1-PL1-LEO05-19892
This project has been funded with support from the European
Commission under the Lifelong Learning Programme

