It Projektledereksamen
Få dokumenteret din viden inden for it-projektledelse
Få bevis på, at du kan
Få dokumenteret din viden om og dit praktiske kendskab til itprojektledelse. It Projektledereksamen afslutter Mannaz It
Projektlederuddannelse og giver dig dokumentation på din
viden og evne inden for it-projektledelse. It
Projektledereksamen varer tre timer.

3.200 kr
Varighed: 1 dage
Næste ledige afholdelse: 25. apr. 2019
Mannaz - Hørsholm

Deltagelse
For at kunne deltage i eksamenen skal du have deltaget på
følgende kurser:
It Projektledelse 1 – Analyse, planlægning og styring
It Projektledelse 2 – Estimering, planlægning, opfølgning,
kommunikation og agil projektledelse
It Projektledelse 3 – Forandringsledelse og tidlig
brugerinvolvering

Dit udbytte
Eksamenen bygger på din viden fra It Projektlederuddannelsen og dokumenterer, at du er blevet testet inden for itprojektledelsesområdet

Diplom
Når du har bestået eksamen, får du et diplom fra Mannaz, der bekræfter, at du har gennemført It Projektlederuddannelsen og
bestået Mannaz It Projektledereksamen

Udbytte
Eksamen viser at du
Har fået overblik over de mange aspekter ved it-projektledelse
Kan håndtere situationer ud fra et helhedssyn
Kan vælge en begrundet it-projektledelsesmetode
Kan bruge projektledelsesmetoder, -teknikker og –værktøjer

Udbytte for virksomheden
Et velfunderet helhedsperspektiv på virksomhedens it-projekter
Dokumentation på viden inden for it-projektledelse
En it-projektleder, der velbegrundet benytter de mest effektive it-projektledelsesmetoder

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

Tilmelding til hele Mannaz It Projektlederuddannelsen

Tilmelder du dig hele It Projektlederuddannelsen, dvs. It Projektledelse 1 – 3 samt It Projektlederprøven, er den samlede pris 51.900

Udbytte for virksomheden
Et velfunderet helhedsperspektiv på virksomhedens it-projekter
Dokumentation på viden inden for it-projektledelse
En it-projektleder, der velbegrundet benytter de mest effektive it-projektledelsesmetoder

Tilmelding til hele Mannaz It Projektlederuddannelsen
Tilmelder du dig hele It Projektlederuddannelsen, 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.

Prisen dækker over:
Under eksamen
1 eksamensdag = 3 timer
Forplejning
Efter eksamen
Når eksamen er bestået, modtager du et diplom

Eksamen
Praktisk gennemførelse
It Projektledereksamen er skriftlig og varer tre timer.
Under eksamen må der ikke benyttes andre hjælpemidler end kursusmaterialet inkl. personlige notater samt lommeregner.
Bærbar pc, iPad, PDA og mobiltelefon må ikke benyttes.

Eksamens spørgsmål er opdelt i tre dele:
Del 1: Multiple choice spørgsmål med hver tre svarmuligheder
Del 2: Spørgsmål, du skal besvare med begrundede løsningsforslag
Del 3: Spørgsmål, der skal vise, at du har evne til at vurdere en situation, vælge en overordnet metode og løse et problem

Du kan senest tage Projektledereksamen et år efter det sidste projektledelseskursus, du har gennemført.
Består du ikke eksamen, er det muligt senest et år efter at gå til eksamen endnu en gang.
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