Projektlederuddannelsen
Skab succes gennem målrettet arbejde med projektledelse
Projektledelsesuddannelsen giver dig en grundlæggende viden om gennemførelse af et
projekt fra start til slut, hvor en af opgaverne også er at se på ens eget arbejde som projekter,
for derved at øge effektiviteten af din daglige arbejdsindsats og din gennemslagskraft.

Formål
Uddannelsen har til formål at give dig de værktøjer og færdigheder, der dig til en dygtigere
projektledere. Uddannelsen er opbygget med særlig fokus på de udfordringer projektlederen
oplever i projektarbejde og der lægges vægt på både resultat og proces.

Målgruppe
Uddannelsen er for dig der ønsker at arbejde målrettet med projekter, og det vil være en
fordel, at du har kendskab til projekter, enten som projektdeltager eller projektleder.

Forløb
Uddannelsen er opbygget over 4 moduler a 2 dage, samt afslutning med eksamen, der giver
10 ECTS point.
Uddannelsen giver en grundlæggende viden om gennemførelsen af projekter fra start til slut
og er baseret på action based learning, hvor teorien omsættes til praksis. Undervisningen
afholdes med oplæg, dialog, praktiske øvelser og casearbejde.
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Indhold
Følgende emner vil blive behandlet:
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•
•
•
•
•

Projektkendetegn
Elementer i projektledelse
Projektfaser
Projektopstart
Målbeskrivelse
Forandringsanalyse
Forandringsstrategi
Faldgruber
Interessentanalyser
Analyse af omverdenen
Program og portefølje
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Projektplanlægning
Projektorganisation
Teamudvikling
Situationsbestemt ledelse
Kommunikation
Konflikthåndtering
Styring og opfølgning
Tidsstyring og fremdriftsmåling
Risiko
Følsomhedsbetragtninger
Din udvikling som projektleder

Pris
Prisen for et forløb over 8 dage er kr. 27.800 ekskl. moms.
Prisen indeholder:
•
8 UV dage og et internat
Klik for
•
Grundbog om projektledelse
•
Kursusmaterialer, inkl. slides, noter, øvelser og cases
tilmelding
•
Akkrediteret Belbin teamrolle-bestemmelse
•
Vejledning i forbindelse med hjemmeopgaver
jj@flecta.dk
•
Fuld forplejning i forbindelse uddannelsen
•
Afsluttende eksamen efter undervisningsministeriets bedømmelse

Certificering
I forbindelse med uddannelsen har du mulighed for at opnå en international certificering i
projektledelse. F.eks. PRINCE2 eller IPMA - se mere:
PRINCE2 - www.flecta.dk
IPMA - www.danskprojektledelse.dk/index.php?id=1474

Konsulent
Underviser på uddannelsen
er Jacob Jacobsen, som er
stifter og ejer af selskabet
Flecta Consulting, som
tilbyder uddannelse og
certificering inden for
projektledelse.
Læs mere om Jacob på
www.flecta.dk

Jacob Jacobsen
Akkrediteret PRINCE2® Trainer
Certificeret SCRUM Master®
Autoriseret i Belbin® Teamroller
Uddannet Coach, Lean Leadership
Civilingeniør fra Aalborg Universitet
CBA fra Business Academy South West
Se mere http://dk.linkedin.com/in/jacobjacobsen
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