Mannaz Projektlederuddannelse
- en praksisorienteret og virkelighedsnær uddannelse med mulighed for IPMA® certificering
Deltag på Danmarks førende projektlederuddannelse
Gennem et praksisorienteret forløb opbygger du en solid værktøjskasse og får en helhedsforståelse for projektledelse.
På Mannaz Projektlederuddannelse får du teori og træning i at planlægge dine projekter, lede din projektgruppe og styre dit projekt i mål. Du får også dybdegående forståelse for din egen ledelsesadfærd, så du styrker dit personlige lederskab i projektet.
Projektlederuddannelsen afsluttes med en projektledereksamen, som giver dig et certifikat i projektledelse. Derefter har du mulighed for at tage en IPMA®-certificering.
Arbejder du hovedsageligt med it-udvikling/planlægning, kan du med fordel deltage på Mannaz It Projektlederuddannelse.

Få 23% rabat ved køb af hele uddannelsen
Hvis du køber hele uddannelsen – altså de 4 nedenstående kurser og eksamen på én gang – opnår du rabat og får uddannelsen til 54.999 kr. ekskl. moms. Derved sparer du ca. 23% ift. køb af hvert modul/kursus enkeltvis.
Uddannelsen består af disse kurser:
1. Projektledelse 1 – Overblik, indhold og metode
2. Projektledelse 2 – Teamledelse, engagement og projektopstart
3. Projektledelse 3 – Gennemførelse, resultater og afslutning
4. Projektledelse 4 – Dig som projektleder
5. Projektledereksamen – Få anerkendt certifikat på dine nye kompetencer
Kurserne skal bestilles samlet. Såfremt du afmelder et af kurserne, vil du blive faktureret fuld pris på de kurser, du har deltaget på.

Dit personlige udbytte
• Helhedsforståelse for de grundlæggende metoder og effektive værktøjer i projektarbejdet
• Effektiv håndtering af projektgruppen, teamudvikling og projektplanlægning
• Navigering under skiftende forudsætninger med fokus på fremdrift, resultatskabelse og projektafslutning
• Fokus på din ledelsesadfærd som projektleder: afdækning af dit udviklingspotentiale og træning i bredt repertoire af ledelsesstile
• Certifikat på din bredspektrede viden og praktiske kendskab til projektledelse

Virksomhedens udbytte
• En professionel projektleder, der effektivt kan styre og organisere projektteamet
• En målrettet projektleder, der kan lede og sikre velgennemførte projekter internt såvel som eksternt
• Kvalificeret sparring til ledelsen og andre interessenter
• Bedre forankring af projektledelse som disciplin i organisationen

Mere om uddannelsen
Hvem deltager på uddannelsen?
Projektlederuddannelsen er for dig, der arbejder eller skal til at arbejde med projekter.
Du er projektets ledende figur, og det er dig, der skal styre projektet i mål med succes.
Selvom du har arbejdet med projekter i nogle år, er der stadig meget nyt at lære på uddannelsen.

Hvordan foregår undervisningen?
Mannaz Projektlederuddannelse er en praksisorienteret uddannelse, som bygger på aktiv involvering og træning i forhold til din daglige virkelighed som projektleder.
Undervisningen er en blanding af cases, pleneum, gruppearbejde, teori, øvelser og opgaver, der alle indeholder direkte brugbar viden.

Projektlederuddannelsens opbygning

Læs mere om de enkelte moduler og eksamen
Projektlederuddannelsen er bygget op af fire kurser, som du kan tage i rækkefølge eller efter behov:
• Projektledelse 1 – Overblik, indhold og metode
Du får en helhedsforståelse af projektledelse og de grundlæggende værktøjer til at gennemføre effektive projekter. Vi kommer ind på interessentanalyse, målformulering og planlægning. Du lærer at anvende forskellige metoder til at styre og sikre fremdrift i dine projekter, så du bliver en værdsat projektleder. Læs mere om Projektledelse 1.
• Projektledelse 2 – Teamledelse, engagement og projektstart
Fokus er på den gode projektopstart, ledelse af gruppen og samarbejde i teamet. Du lærer at engagere dine projektdeltagere fra start, så du får kvalitet i hele projektledelsesprocessen. Under kurset gennemfører du en projektopstart, som du kan blive inspireret af i dine fremtidige projekter. Læs mere om Projektledelse 2.
• Projektledelse 3 – Gennemførelse, resultater og afslutning
Du får en række ledelses- og projektstyringsværktøjer, der giver dig bedre overblik og beslutningsgrundlag for dine projekter. Under forløbet er der fokus på gennemførelse, resultater og afslutning af et projekt. Kurset giver dig praktiske læringsværktøjer, som du kan bruge i din virksomhed. Læs mere om Projektledelse 3.
• Projektledelse 4 – Dig som projektleder
Med en 360-graders måling får du en dybere indsigt i din ledelsesadfærd som projektleder. Med denne viden træner du dit potentiale, så du bliver en endnu bedre projektleder. Under kurset udvikler du din egen dynamiske og personlige handlingsplan, som er lige til at anvende i dit job. Læs mere om Projektledelse 4.
• Projektledereksamen
Få certifikat i projektledelse og dokumentation på din viden om projektledelse. Læs mere om Projekteksamen.

Mannaz Projektlederuddannelse er IPMA® Registreret i Danmark*
Læs mere om IPMA®-certificeringen
Har du mod på mere, er certificering også en mulighed. Projektledelse 1-4 er bygget op om The International Competence Baseline, som er udarbejdet af International Project Management Association (IPMA).
På Mannaz Projektlederuddannelse gennemgår vi de emner, der er en forudsætning for, at du kan blive certificeret gennem Dansk Projektledelse.
Læs mere om certificering
*At uddannelsen/kurset er IPMA® Registreret i Danmark indebærer, at mål og indhold af Mannaz er scoret i forhold til den danske NCB, “Kompetencer i Projektledelse” – og at Mannaz’ angivelser af deltagernes muligheder for at udvikle kompetencer er verificeret af Dansk Projektledelse (www.danskprojektledelse.dk).

Individuel projektcoaching
Hvis du ønsker at arbejde målrettet med din udvikling som projektleder, kan du supplere din projektlederuddannelse med coachingsessioner. Coachingen er individuel, og din coach har mange års praktisk erfaring både som coach og som projektleder.
LÆS OM INDIVIDUEL COACHING

Courses in English?
This course is also available in English
All teaching, course materials and conversations are in English.
READ MORE
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Se opdaterede datoer og priser via linket nedenfor:
https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/mannaz-projektlederuddannelse/
Se datoer for uddannelsens andre moduler ved at trykke på “Se flere afholdelser”
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