Česká komora PMI
Profil kandidáta pro volby 2017
Jméno:

Kontaktní
adresa:

Kandiduje
na pozici:

PMI ID:

Jan Bartoška

1252562

Poznaňská 436/31, Praha 8 – Bohnice, Česká republika
jan.bartoska@pmi.cz, bartoska.jan@gmail.com
+420 777 676 079
Viceprezident pro profesní rozvoj a vzdělávání
Vzdělání:
• Bc. a Ing. v oboru Informatika (ČZU v Praze).
• Ph.D. v oboru Systémové inženýrství (ČZU v Praze).
• Docent v oboru Systémové inženýrství (ČZU v Praze) se specializací na projektové řízení.
Zaměstnání:
• Odborný asistent (docent) na KSI PEF ČZU v Praze.
• Projektový manažer IT projektů na SIS PEF ČZU v Praze.

Životopis:

Zkušenosti a účast na projektech:
• Projektový manažer projektů Senoseč online a Včelstva online.
• Metodik projektového řízení, projektový manažer a člen týmu v ICT projektech ČZU.
• Člen organizačního týmu konferencí ČZU a partnerů ČZU (od 2007).
• Řešitel interních grantových projektů IGA PEF ČZU a řešitel grantu FRVŠ ČR.
• Spolupráce na projektech Leonardo da Vinci (EU, 2004-2009).
Jiné:
• Garant výuky předmětů na magisterském oboru Projektové řízení (PEF ČZU v Praze).
• Vedoucí diplomových prací v oblasti rozhodovacích modelů a projektového řízení.

Předkládám Vám společný program týmu lidí sdílejících jednu vizi rozvoje České komory PMI, na
jehož realizaci se chci aktivně podílet. Chceme navázat na to, co se dosud podařilo vybudovat a
funguje. Náš program vychází ze základních cílů sdružení České komory PMI, které chceme dále
aktivně rozvíjet zejména v následujících oblastech:
•

zvýšit povědomí o projektovém řízení:
o Evangelizací mimo obvyklé obory využívající projektové řízení.

Vize
kandidáta:

o Aktivitami podporujícími šíření dobrého jména PMI u různých cílových skupin.
•

Vytvořit jasný a oboustranně přínosný vztah vůči vysokým školám, univerzitám a studující
veřejnosti.

•

Definovat a nastavit transparentní procesy spolupráce se sponzory na trhu v ČR.

•

Pokračovat v činnostech, které byly dosud zahájeny.

•

Určit strategii dalšího rozvoje České komory PMI.

V případě mého zvolení přijímám osobní závazek aktivně se podílet na realizaci společného
programu našeho týmu.

Vyplněný formulář v českém jazyce, v rozsahu max. 1 strany A4 a ve formátu MS Word
doručte nejpozději 19.5.2017 na adresu nominacni.vybor@pmi.cz.
Zasláním profilu kandidát souhlasí s jeho zveřejněním na adrese www.pmi.cz.

