
PMI High Speed Projektlederuddannelse og 
eksamensforberedelse

Kom på internationalt topniveau som projektleder, og bliv trænet til eksamen
Vi har samlet modulerne PMI High Speed Projektlederuddannelse og PMI High Speed eksamensforberedelse i ét forløb.

Du får på både PMI® High Speed Projektlederuddannelse, der er uddannelsen i den internationalt anerkendte metode, samt det 3 dages eksamensforberedelseskursus, 
hvor fokus er at træne dig til PMP®-eksamen bl.a. ved hjælp af prøveeksamener.

 

Spar penge ved køb af hele pakken:
Du sparer ca. 8 %, hvis du køber denne pakke, som består af de to nedenstående kurser, ift. at købe kurserne hver for sig*.

 

PMI®High Speed Projektlederuddannelse

Få et indgående kendskab til PMI® Framework og de tilknyttede vidensområder samt processer. Lær at anvende den internationalt anerkendte metode gennem et 
projekt. Bliv klædt på til at tage en PMP®-certificering (Project Management Professional).

Læs mere

PMI® High Speed Eksamensforberedelse

Dette modul er et eksamensforberedelseskursus med fokus på at træne dig til at bestå PMP®-eksamen.

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.

Undervisning hos Mannaz

Hos Mannaz fokuserer vi på praksisnær læring og viden, der skaber resultater.

Vores undervisere har derfor praktisk erfaring med implementering af projekter, og de hjælper dagligt virksomheder og organisationer med at indfri deres fulde potentiale.

Hør mere om undervisning hos Mannaz i denne video med Signe Hyldgard Heskia, som er Senior Vice President for Learning i Mannaz.

https://www.mannaz.com/wp-content/uploads/2019/09/Mannaz_Signe_Praksisnaer_laering_Projektledelse_Bredformat_under100-mb_V1_mSub.mp4

Kursusoversigt

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/vhosts/mannaz.com/httpdocs/wp-content/themes/mannaz/content/course_dates.php on line 248

Dato Sted Modul Overnatning Ledighed

Se opdaterede datoer og priser via linket nedenfor:

https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/pmi-high-speed-projektlederuddannelse-og-eksamensforberedelse/

https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/pmi-high-speed-projektlederuddannelse/
https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/pmi-high-speed-eksamensforberedelse/
https://www.mannaz.com/wp-content/uploads/2019/09/Mannaz_Signe_Praksisnaer_laering_Projektledelse_Bredformat_under100-mb_V1_mSub.mp4
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Andre muligheder
Interne kurser

Alle vores kurser kan holdes ude hos jer. Der er god økonomi i interne kurser og fælles læring skaber fællesskab i jeres firma.

Kurset holdes kun for jeres virksomhed og tilpasses jeres konkrete ønsker og behov, fx om det skal være med fysisk fremmøde eller virtuelt.

Læs om interne kurser

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.

Kontakt os for at høre mere om mulighederne.

Courses in English

Individuel coaching

Hvis du ønsker at arbejde målrettet med din udvikling som fx leder, projektleder eller bare din personlige udvikling, kan du supplere dit kursus eller uddannelse med 
coachingsessioner.

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

Læs mere om coaching

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/bright-friday/?=snippet_desktop
https://www.mannaz.com/da/virksomhedsinterne-kurser/
https://www.mannaz.com/en/education/
https://www.mannaz.com/en/education/
https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/individuel-coachingforloeb/


 
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/
https://www.mannaz.com/da/om-mannaz/
https://www.mannaz.com/da/om-mannaz/global-tilstedevaerelse/
https://www.mannaz.com/da/konsulentydelser/

