It Projektledelse 3
Effektiv forandringsledelse og tidlig brugerinvolvering
Gør en reel forskel med dit it-projekt
Et projekt er sjældent en succes, hvis det ikke ændrer
slutproduktet. Med afsæt i forandringsledelse lærer du på It
Projektledelse 3, hvordan du gør en reel forskel med dit itprojekt. Du får indsigt i faser, fælder og faldgruber inden for it
projektledelse. Og du får hands-on redskaber til at lede
forandringerne, så du kan implementere dem direkte i din
arbejdsdag. Endelig får du et værktøj til at vælge den rigtige
måde at forandre på – der er nemlig 10 forskellige måder man
kan gøre dette på.

21.500 kr
Varighed: 3 dage
Næste ledige afholdelse: 13. - 15. nov.
2019 Tivoli Hotel - København V

It Projektledelse 3 er en del af Mannaz It
Projektlederuddannelse, men du kan også gennemføre kurset
uafhængigt af uddannelsen.

Hvem deltager?
Kurset er for dig, der er involveret i projekter med it eller itrelaterede projekter enten som projektleder, projektdeltager,
projektejer eller bruger. Du forventes at have en
grundlæggende forståelse for projektarbejde. Har du brug for
en fælles projekt-referenceramme med medarbejderne i din
virksomhed, vil kurset også give dig stort udbytte.

På kurset arbejder du med at:
Projektforandring
Ledelse af forandringer
Frivillig forandring og tvungen forandring
Det hele produkt
Brugerinvolvering
Etik, egen rolle og forandringskunst
En samlet model af forandring
Menneskers adfærd under forandringer
Forandringsplanlægning
Modstand mod forandring
Vaner, F-følelser og tillæringsmetoden

Jeg oplevede et super godt kursus på It Projektledelse 3. Alle var meget engagerede, og der var en fantastisk energi under
diskussionerne.
Jannick D. Bendtsen
CLC Bio A/S
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Tilmelding til hele Mannaz It Projektlederuddannelse

Jeg oplevede et super godt kursus på It Projektledelse 3. Alle var meget engagerede, og der var en fantastisk energi under
diskussionerne.
Jannick D. Bendtsen
CLC Bio A/S

Tilmelding til hele Mannaz It Projektlederuddannelse
Tilmelder du dig hele It Projektlederuddannelse, dvs. It Projektledelse 1 – 3 samt It Projektlederprøven, er den samlede pris 51.900
kr. ex moms.
Du kan også vælge at få 3 coaching sessioner i stedet for rabatten, så din samlede pris er 63.100 kr. ex moms.
Ved samtidig tilmelding til Projektledelse 4 opnår du 10 % rabat, din pris er således 18.450 kr. ex moms.

Udbytte
Dit udbytte
Læring i at skabe reel forandring
Konkrete værktøjer til individuel og organisatorisk forandring
Konkrete værktøjer til tidlig brugerinddragelse
Indsigt i forandringsprocessens faser, fælder og faldgruber
Håndtering af modstand mod forandring

Din virksomheds udbytte
It-projekter, der gør en forskel
Involvering af organisationen
Succesfuld implementering

Jeg har deltaget på It Projektledelse 1-3 og har gode erfaringer med Mannaz, som jeg til enhver tid vil anbefale til andre. Jeg sætter ikke
karakteren helt i top, for noget kan jo altid gøres bedre.
Knud Frederiksen
NNE Pharmaplan

Jeg anbefaler gerne Projektledelse 3 til andre. De mange “real life” events, der var indbygget i kurset, gjorde det langt nemmere at
fastholde pointerne, end hvis de blev vist på powerpoint eller blot fortalt. Det var god og meget brugbar formidling. Jeg har fået større
forståelse for, hvordan ledelsesstilen kan tilpasses forskellige situationer, og at det kan være fordelagtigt at overveje andre
konflikthåndteringsstrategier, end dem man normalt bruger. Derudover har jeg fået viden om at starte/overtage og afslutte projekter på
mere sikker/solid vis.
Tina Szczepanski
Projektkonsulent

Prisen dækker over:
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Prisen dækker over:
Før kurset
Invitation til 2-timers gratis møde om God læring
Kursusmaterialer via Mit Mannaz
Under kurset
3 kursusdage
2 overnatninger
Fuld forplejning under hele kursusopholdet
Undervisning af 2 undervisere (afhængig af deltagerantal)
Adgang til Projektværkstøjskasse - Projektlederens virtuelle værktøjskasse
Efter kurset
Kursusbevis

Praktisk gennemførelse
Kurset gennemføres som en blanding af undervisning og gruppeøvelser, hvor der er lejlighed til at diskutere konkrete erfaringer og
problemstillinger. Vi tager udgangspunkt i dine egne projekter og dine egne oplevelser. Det sikrer høj relevans, og at du umiddelbart
kan bruge det, du lærer.

Konsulent
Jan Pries-Heje

Jan Pries-Heje har de sidste 20 år forsket, løst problemer og designet løsninger til it-organisationer og it-projekter. Jan har siden 2007
været ansat som professor i Informatik og Datalogi ved Roskilde Universitet, hvor han leder en forskningsgruppe i brugerdreven itinnovation. Jan har siden 1999 forsket i og hjulpet virksomheder med nødlidende projekter, agil og plandreven projektledelse, og
ikke mindst; at få forandring til at ske. Jan har også mangeårig erfaring som projektleder på projekter med stor kompleksitet og
megen usikkerhed, hvor det alligevel er lykkedes at få et succesfuldt resultat.
Jan suppleres af en konsulent med en bred praktisk og teoretisk erfaring i it-projektledelse.

Det var en fornøjelse at se undervisere på It Projektledelse 3, der i så høj grad kan klare sig med “tavle og kridt” i stedet for endeløse
powerpoints. God balance mellem plenum og øvelser, som var lærerige og velvalgte. Mange gode eksempler og anekdoter.
Ole Fink Hansen
FLSmidth
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CERTIFICERINGER - hvilken skal jeg vælge?
Med Mannaz It projektlederuddannelsen i bagagen kan du på sigt gå efter en PMI eller IPMA certificering.
Hvad er forskellen mellem disse projektcertificeringer og hvilken certificering passer til dig?

i
Læs mere om certificeringer

Dato

Sted

Modul

13. - 15. nov. 2019

Tivoli Hotel, København V

Ledige pladser

Overnatning

Mannaz A/S • København, London, Hong Kong • Kogle Allé 1 • 2970 Hørsholm
T: 45 4517 6000 • F: 45 4517 6001 • www.mannaz.com • email:info@mannaz.com

Ledighed

