
PRINCE2® Foundation og 
PRINCE2® Practitioner
Få det fulde indblik i og kendskab til PRINCE2®-metoden

Kombinér PRINCE2® Foundation med
PRINCE2®  Practitioner
Dette samlede PRINCE2®-forløb giver dig et komplet indblik i og kendskab til PRINCE2®-metoden, der eliminerer 
risikoen for fejl samt forliste projekter. Du forøger dermed succesraten i dine projekter.

På forløbet bliver du:

• Ført igennem metoden og får dyb indsigt i den.

• Opmærksom på, hvordan et fælles sprog for projektledelse fremmer succes.

• Klædt på til at tage både PRINCE2® Foundation- og Practitioner-eksamen.

 

Få rabat ved køb af hele pakken
Du opnår rabat, hvis du køber denne pakke, som består af de to nedenstående kurser, ift. at købe kurserne hver for 
sig*.

PRINCE2® Foundation

Med PRINCE2®-metoden forøger du succesraten i dine projekter, fordi du anvender en metode, der eliminerer 
risikoen for fejl og forliste projekter.

Med PRINCE2® Foundation får du redskaber til at opnå mere effektiv projektledelse, hvor målet er at få et større 
forretningsmæssigt udbytte.

Du opnår tilmed et konstruktiv projektledelsessamarbejde både internt og eksternt i din organisation.

Læs mere

PRINCE2® Practitioner

Tag en overbygning på din PRINCE2® Foundation, og få målrettet træning i at anvende PRINCE2®-metoden i 
praksis.

Ved bestået eksamen opnår du som projektleder en certificering som “Registreret PRINCE2® Practitioner”.

https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/prince2-foundation/


Udover at kurset klæder dig på til en eksamen i PRINCE2® Practioner, får du også udvidet dine kompetencer som 
projektleder. Med afsæt i forskellige læringsformer gennemgår vi teorien.

Læs mere

*Kurserne skal bestilles samlet og afvikles inden for et år i den rækkefølge, der passer dig bedst. Såfremt du 
afmelder et af kurserne, vil du blive faktureret fuld pris på det kursus, du har deltaget på.

Undervisere
På Mannaz’ kurser i PRINCE2® og PRINCE2 Agile® møder du en af vores erfarne og dygtige PRINCE2®-
undervisere, som med god formidling, variation og stort engagement formår at gøre stoffet interessant, levende og 
vedrørende.

Alle undervisere er akkrediterede af PeopleCert på vegne af AXELOS.

 

Efter PRINCE2® Foundation og Practitioner glæder jeg mig til at udøve PRINCE2® disciplinen i mine projekter. 
Selvom jeg kendte lidt til PRINCE2® begreberne, var der meget god læring, men jeg vil især fremhæve 
slutproduktbegrebet, ændringshåndtering og godkendelseskriterier. Jeg anbefaler gerne kurset til andre.

Flemming Pedersen
Eltel Networks A/S

Kursusoversigt

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/vhosts/mannaz.com/httpdocs/wp-

https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/prince2-practitioner-dk/


content/themes/mannaz/content/course_dates.php on line 255

Dato Sted Modul Overnatning Ledighed

Se opdaterede datoer og priser via linket nedenfor:

https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/prince2-foundation-og-prince2-practitioner/

 

PRINCE2® Foundation og Practitioner er det mest professionelle forløb, jeg har oplevet.

Stig Sørensen
HK Danmark

PRINCE2® and PRINCE2 Agile® are registered trade marks of AXELOS Limited, used under permission of 
AXELOS Limited. The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS 

Limited. All rights reserved.

Vidste du...?

Interne kurser

Alle vores kurser kan holdes kun for din virksomhed – enten ude i virksomheden eller virtuelt. Der er god økonomi i 
interne kurser, og fælles læring skaber fællesskab. Kurset tilpasses jeres konkrete ønsker og behov.

Få mere viden

Personlighedstest

Hos Mannaz tilbyder vi et hav af forskellige tests/målinger med feedbacksamtale, så du kan blive en endnu bedre 
version af dig selv. Du kan bl.a. vælge mellem MBTI®, Hogan, Lumina Spark, Mannaz 360° m.m.

Læs mere

Coaching

Hvis du ønsker at arbejde målrettet med din udvikling, kan du supplere dit kursus med coachingsamtaler. 

https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/prince2-foundation-og-prince2-practitioner/
https://www.mannaz.com/da/virksomhedsinterne-kurser/?=snippet-bund-af-kursusbeskrivelser
https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/personlighedstest/


Coachingen er individuel, og vi har altid en coach med mange års erfaring inden for dit felt.

Køb coaching

Engelsk er altid en mulighed

Mange af vores kurser har en version, der afholdes på engelsk. Hvis det ikke er tilfældet, kan vi altid lave en 
afholdelse på engelsk som internt kursus ude hos jer – fysisk eller virtuelt.

Se engelske kurser

Om Mannaz
Hvad er en virksomheds største konkurrencemæssige fordel? Hvad er en organisations vigtigste aktiv?

Det er menneskene.

Vi leverer kurser og uddannelser samt konsulentydelser – altid med fokus på mennesker og deres samspil i 
organisationer.

https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/personlig-coaching/?=snippet-bund-af-kursusbeskrivelser
https://www.mannaz.com/en/education/?=snippet-bund-af-kursusbeskrivelser
https://www.mannaz.com/en/education/?=snippet-bund-af-kursusbeskrivelser


 
Udvikling siden 1975 Mannaz var DIEU, Danske Ingeniørers Efteruddannelse. Se vores historie 
Praksisnær læring Ny viden har først værdi, når den bliver taget i brug. Læs om Mannaz 
Udvikling verden over Vi har kontorer i København, London, Malmö og Aarhus. Kontakt os 
Udnyt jeres potentiale Vi tilbyder også skræddersyede konsulentydelser. Se alle ydelser 

https://www.mannaz.com/da/om-mannaz/vores-historie/?=snippet-bund-af-kursusbeskrivelser
https://www.mannaz.com/da/om-mannaz/?=snippet-bund-af-kursusbeskrivelser
https://www.mannaz.com/da/om-mannaz/global-tilstedevaerelse/?=snippet-bund-af-kursusbeskrivelser
https://www.mannaz.com/da/konsulentydelser/?=snippet-bund-af-kursusbeskrivelser

