Mokykis anglų kalbos individualiai: MS
projektų valdymo terminai

2 | Verslo anglų kalba: projektų valdymo terminai | MS

Projektų valdymas versle

Projektas – šiuo metu išties
populiarus darbų atlikimo būdas ir
terminas. Juo galime apibūdinti
įvairiausius

dalykus

santykinai

paprastų,

–

nuo
tarkim,

nedidelio renginio organizavimo,
iki išties sudėtingų, pavyzdžiui,
verslo

kompanijos

restruktūrizacijos

ar

naujos

įstaigos koncepcijos sukūrimo ir įgyvendinimo. Kad ir kaip skirtųsi šių darbų
mastas, trukmė, procedūrų sudėtingumas, iš esmės tai yra tiksliai laike
apibrėžtos, iš anksto suplanuotos ir nuosekliai kontroliuojamos darbo
užduotys, kurių pabaigoje pasiekiamas tiksliai pamatuojamas ir įvertinamas
rezultatas ir kurios sukuria tam tikrus organizacijos pokyčius.
Pasirengimas dideliems ir mažiems projektams gali stipriai skirtis
sudėtingumu. Vis dėlto ir vieni ir kiti projektai yra sėkmingesni, jei jiems
gerai pasirengiama, nepriekaištingai suplanuojama jų eiga apsvarstomos
grėsmės ir kliūtys.
Dinamiškame ir konkurencingame verslo sektoriuje specializuotas
projektų valdymo žodynas yra neišvengiamas. Ir nesvarbu, ar Jūs esate tik
projekto dalyvis, ar vykdantysis narys, ar atsakingas kuratorius. Siūlome
naujai sudarytą MS projektų valdymo gidą, kuriuo galima leistis į ofiso kalbos
terminologijos subtilybes. Kas keisčiausia, didesnė išvardintų išsireiškimų
dalis nėra surašyta jokiame žodyne.
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MS projektų valdymo terminai Jums

• Define the scope vienas

iš

pirmųjų

išsireiškimų,
naudojamų
pradedant bet kokį
projektą.

Šis

terminas

apibrėžia

projekto

tikslo

nustatymą, trukdžių,
barjerų išsiaiškinimą,
silpnųjų ir stipriųjų pusių įvertinimą. Žodis the scope apibrėžia numanomus,
numatomus ir siektinus aktualaus projekto galutinius rezultatus.
• Terminas establish a timelime apibrėžia laiko terminus, kurie yra skirti
kiekvienam projekto uždaviniui. Dirbdami pagal nustatytus laiko planus,
visada žinosite, kurioje projekto įgyvendinimo etape esate ir ar spėsite
įvykdyti tikslus pagal nustatytą grafiką.

•

Išsireiškimas specify target outcomes naudojamas projekto įvertinimo metu.
Target outcome apibrėžia rezultatus, kurių buvo tikimasi projekto
įgyvendinimo pradžioje. Šis išssireiškimas įvardija ir apibūdina projekto
sėkmę pačia plačiausiai ir detaliausia prasme.

•

Determine necessary outputs terminas apibrėžia produktus, aptarnavimą,
verslo/ valdymo praktiką, kuri reikalinga atitinkamu laiku, norint pasiekti
užsibrėžtų tikslų.

•

Norint sėkmingai įvykdyti projektą, reikia surinkti tinkamą gerų specialistų
komandą. Išsireiškimas put a project team together būtent tai ir apibrėžia.
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Surinkti potencialius darbuotojus, kurie galėtų užimti deramą poziciją
projekto įgyvendinimo procese bei paskirti jiems atitinkamas pareigas bei
atsakomybes – yra vienas iš lemtingiausių sėkmingo projekto elementų.

•

Išsireiškimas record milestones įvardija pagal planą atliktų darbų veiklą. Kai
komandos nariai užbaigia projekto tarpines/ einamąsias, suplanuotas
užduotis ir tokios pastangos veda organizacinę ir vykdomąją veiklą į priekį.
Išsireiškimas

•

create baseline metrics
apibrėžia

projekto

atlikimo

ir

progreso

asantykį, kitaip tariant
sėkmę.
kriterijų

Atitinkamų
ir

indikatorių

matavimais

pagrįsta

rezultatų

analizė,

naudojama įgyvendinus verslo projektus. Tokie matavimai ir vertinimai
būtini kiekvienam projektiniam darbui.

•

Set a budget cost. Tai neišvengiama projekto rengimo, vykdymo ir atlikimo
dalis. Biudžeto nustatymas svarbus projekto kokybę ir sklandumą įtakojantis
veiksnys. Projekto rengimo pradžioje turi būti nustatyta jo sąmata, kuri
vėliau gali būti koreguojama ir detalizuojama.

•

Išsireiškimas produce deliverables turi siektino rezultato reikšmę. Tai
sutartinių

reikalavimų

įgyvendinimo

užtikrinimas

laiku.

Kaip

antai,

atitinkamų ataskaitų parengimas, produktų gamyba ir pan.

•

Execute risk management – neišvengiama vadybos sritis, kurią turi išmanyti
ne tik projekto rengėjai, vykdytojai, bet ir jo dalyviai. Kiekviename
projekte apstu rizikos ir grėsmių, kurios trikdo sėkmingai įgyvendinti
projektą. Profesionalus projekto vadovas visada atliks grėsmių ir silpnybių
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įvertinimą ir potencialių krizių prevencijos plano sudarymą, prieš pradedant
vykdomuosius veiksmus.
Tokie pagrindiniai projektų rengimo, vykdymo bei vertinimo terminai
neišvengiami, dirbant tarptautinėje aplinkoje ar su anglakalbiais partneriais.
Svarbus tiek pasiruošimo etapas, tiek vykdomieji darbai, tiek vertinimo
rezultatai. Susikalbėjimas, aiškus užduočių formulavimas bei sklandus
bendradarbiavimas visada bus sėkmingo projekto požymiai.
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Kodėl MS yra Jūsų mokykla

Mokslo Sodas - novatoriška mokykla, sukurta, remiantis naujausiais

užsienio

universitetų

mokymo

metodais.

MS

kursuose

labiausiai

vertinama Mokymosi kokybė ir nuoširdus bendradarbiavimas tarp studentų ir
profesionalių dėstytojų.
Mokykla rengia anglų kalbos kursus vaikams, abiturientams ir studentams,
suaugusiems bei įmonėms ir organizacijoms. Čia taip pat rengiami ir
matematikos korepetavimo kursai, o atėjus mokytis kartu su draugais,
taikomi specialūs pasiūlymai.

Mokslo Sodas linki sekmės, įgyvendinant savo naujus tikslus!

Daugiau informacijos:
http://www.mokslosodas.lt
http://www.facebook.com/mokslosodas

