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Akadémia rozširuje portfólio certifikácií o oblasť 
projektového  manažmentu 

 
Vzdelávací inštitút Akadémia poradenskej spoločnosti PwC rozširuje ponuku profesijných certifikácií 

a dopĺňa ju o certifikácie v oblasti projektového manažmentu. V spolupráci s PMI (Project 

Management Institute) prinášame dva certifikačné stupne, ktoré sú určené pre projektových 

špecialistov rôznych vzdelanostných a odborných úrovní: 

 Project Management Professional (PMP)
®
: 

PMP
®
 je považovaná za najdôležitejšiu certifikáciu pre projektových manažérov. Je svetovo uznávaná 

a veľmi žiadaná. PMP
®
 je dôkazom skúseností, vzdelania a schopnosti viesť, správne nasmerovať a 

úspešne zavŕšiť projekty. 

 Certified Associate in Project Management (CAPM)
®
: 

CAPM
®
 je cenná základná certifikácia určená pre projektových pracovníkov s minimálnou praxou a 

skúsenosťami v projektovej oblasti. Získaním certifikácie CAPM
®
 preukážete svoje základné 

vedomosti, znalosti terminológie a procesov efektívneho projektového manažmentu. 

 

Eva Hupková, vedúca Akadémie, dodáva: 

„Certifikačné programy PMI sú zostavené podľa prísnych kritérií, sú globálne akreditované a ľahko 

aplikovateľné medzinárodne a naprieč rôznymi sektormi. Získaním PMI certifikátu demonštrujú 

odborníci svoje znalosti a aktívny záujem o svoju profesiu v oblasti projektového manažmentu 

a zvyšujú tak svoju hodnotu na trhu práce.“ 
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KONIEC 
 

Poznámky pre vydavateľa 
 
O vzdelávacom inštitúte Akadémia 

Vzdelávací inštitút Akadémia je výnimočným projektom poradenskej spoločnosti PwC a na 
slovenskom trhu pôsobí už od roku 2009. Akadémia predstavuje novú koncepciu vo vzdelávaní a 
rozvoji ľudských zdrojov a ako jedna z mála inštitúcií na Slovensku ponúka medzinárodne uznávané 
certifikácie a kvalifikácie popredných odborných organizácií ako ACCA, CIMA, PMI, či CIPD. 
Organizujeme tiež odborné školenia na rôzne témy z oblasti finančníctva, účtovníctva, ľudských 
zdrojov a iné odborné témy, ktoré vedú skúsení profesionáli z PwC. Viac sa dozviete na našej 
webovej stránke www.pwcacademy.sk. 
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O PMI 
 

PMI (Project Management Institute) je najväčšia nezisková členská organizácia vo svete, združujúca 

špecialistov v oblasti projektového manažmentu. PMI si získala meno vo svete svojimi celosvetovo 

prijatými štandardmi, certifikačným programom a možnosťami profesijného rozvoja. 

http://www.pmi.org/ 

 

O PwC 

 

Firmy PwC pomáhajú organizáciám i jednotlivcom vytvárať tú hodnotu, ktorú hľadajú. Sme sieťou 

firiem v 157 krajinách s vyše 184 000 pracovníkmi, ktorí robia všetko pre to, aby poskytovali kvalitné 

audítorské, daňové a poradenské služby. Viac sa dozviete na našej webovej stránke 

www.pwc.com/sk. 

 
Označenie PwC sa vzťahuje na sieť PwC a/alebo jednu či viacero jej členských firiem, z ktorých každá 
je samostatným právnym subjektom. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.pwc.com/structure. 

 

2014 PwC. Všetky práva vyhradené. 

http://www.pmi.org/
http://www.pwc.com/sk
http://www.pwc.com/structure

