
Projektledelse 3 – Gennemførelse, resultater og afslutning
Gennemførelse, resultater og afslutning. Mulighed for IPMA® certificering

Skab de bedste resultater
Projektledelse 3 er et videregående projektlederkursus, hvor du lærer at anvende en række ledelses- og styringsmetoder inden for projektledelse, som giver bedre overblik og bedre beslutningsgrundlag i kritiske situationer.

Du lærer at navigere gennem forskellige faser af projektledelse under skiftende forudsætninger med fokus på fremdrift, resultatskabelse og afslutning af projektet.

Dit udbytte

• Skab professionelle og effektive rammer for projekt og projektteam i gennemførelses- og afslutningsfasen

• Håndtér ændringer, så projektet bliver på sporet

• Led forandringer – både i projektet og hos interessenter

• Målret din kommunikation til projektteam og omverden

• Evaluér løbende og hold gang i fremdriften
Målret din ledelsesindsats

Din virksomheds udbytte

• Projekter, der kommer sikkert i mål

• Effektiv håndtering af uforudsete ændringer i et projekt

• Enkel og målrettet kommunikation til alle interessenter

• Vellykkede projekter med ønskede resultater

Et meget lærerigt kursus afholdt af undervisere med stor faglighed og formidlingsevne. Jeg har fået fuld udbytte af kurset. Allerede i ugen efter kurset fik jeg afprøvet flere områder af læringen med stor succes. Bedre end forventet. Jeg vil klart anbefale dette kursus 
til andre.

Morten Friis, Velux

Hvem deltager?

Erfarne projektledere og delprojektledere, der ønsker at blive bedre til at levere under komplekse omgivelser og konstante forandringer.

For at kunne deltage på kurset skal du have en faglig baggrund svarende til Projektledelse 1 eller et andet kursus, der har givet dig grundlæggende indsigt i projektledelse og projektledelsesværktøjer. Du skal også have erfaring fra mindst 1 projekt som 
projektleder.

Sæt fokus på it projektledelse

Hvis du er it projektleder eller involveret i it-relaterede projekter, så kan du med fordel se nærmere på It Projektledelse 3.

Har du deltaget på projektledelse 1 og 2?

Så har vi et særtilbud til dig. Du får resten af projektlederuddannelsen bestående af Projektledelse 3 og 4 samt Projektledereksamen i én samlet pakke til en særpris, som du kan se her.

Test dig selv – Er du klar til Projektledelse 3?

Test dig selv, og find ud af, om du har den faglige baggrund (svarende til Projektledelse 1 eller tilsvarende kursus), så du kan starte på Projektledelse 3.

TAG TESTEN

På kurset arbejder du med:

• Effektiv gennemførelse og afslutning af et projekt

• Målrettet kommunikation

• Forskellige projektstyringsmetoder

• Forandringsledelse

• Situationsbestemt ledelse

Projektledelse 3 var endnu et meget velforberedt kursus. ALLE detaljer var i orden. Underviserne var super godt forberedt og tilmed meget interesseret i at inddrage deltagernes projekter. Jeg vil især fremhæve emnerne Afslutning og Forandringsbestemt ledelse. 
Altid god service, søde mennesker og god energi. Jeg anbefaler gerne kurset til andre.

Rie Randrup
Næstved Kommune

Få 23% rabat ved køb af hele uddannelsen

Kurset er en del af Mannaz Projektlederuddannelse, som er bygget op af 4 moduler, du kan tage i rækkefølge eller efter behov.

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

https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/projektledelse/
https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/it-projektledelse-3/
https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/pakke-projektledelse-3-4-eksamen/
https://www.mannaz.com/da/inspiration/test-dig-selv/er-du-klar-til-projektledelse/
https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/forandringsledelse/
https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/situationsbestemt-ledelse/
https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/mannaz-projektlederuddannelse/
https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/projektledelse-1/
https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/projektledelse-2/
https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/projektledelse-3/
https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/projektledelse-4/
https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/projektledereksamen/


*Kurserne skal bestilles samlet. Såfremt du afmelder et af kurserne, vil du blive faktureret fuld pris på de kurser, du har deltaget på.

Læs mere om Mannaz Projektlederuddannelse

Mannaz Projektlederuddannelse er IPMA® Registreret i Danmark

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).

Ved at gennemføre uddannelsen får du tilført de kompetencer der er beskrevet i NCB-en, som anvendes ved IPMA®Certificering i Danmark. Du kan blive IPMA certificeret hos Dansk Projektledelse.

Læs mere om certificeringer i projektledelse

Hør vores underviser fortælle om Mannaz Projektlederuddannelse
https://www.mannaz.com/wp-content/uploads/2019/03/Mannaz_Henrik-Bjerregaard_Projektlederuddannelsen_Bredt_Under-100mb_V1_mSub.mp4

Kursusoversigt

Dato Sted Modul Overnatning Ledighed

5. apr 2023 Mannaz, København K 1 Modul Nej Ledige pladser 

5. apr 2023 Mannaz, København K 1 Modul Nej Få pladser 

5. apr 2023 Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus, Århus C 1 Modul Nej Ledige pladser 

5. apr 2023 Mannaz, København K 1 Modul Nej Få pladser 

5. apr 2023 Comwell, Århus C 1 Modul Nej Ledige pladser 

5. apr 2023 Mannaz, København K 1 Modul Nej Ledige pladser 

5. apr 2023 Comwell, Århus C 1 Modul Nej Ledige pladser 

5. apr 2023 Tivoli Hotel, København V 1 Modul Nej Ledige pladser 

5. apr 2023 Comwell, Nordhavn 1 Modul Nej Ledige pladser 

5. apr 2023 Mannaz, Aarhus N 1 Modul Nej Ledige pladser 

5. apr 2023 Mannaz, København K 1 Modul Nej Ledige pladser 

5. apr 2023 Bella Sky Conference & Event, København S 1 Modul Nej Ledige pladser 

5. apr 2023 Tivoli Hotel, København V 1 Modul Nej Ledige pladser 

5. apr 2023 Mannaz, Aarhus N 1 Modul Nej Ledige pladser 

5. apr 2023 Mannaz, København K 1 Modul Nej Ledige pladser 

5. apr 2023 Bella Sky Conference & Event, København S 1 Modul Nej Ledige pladser 

5. apr 2023 Tivoli Hotel, København V 1 Modul Nej Ledige pladser 

5. apr 2023 Mannaz, Aarhus N 1 Modul Nej Ledige pladser 

5. apr 2023 Comwell, Nordhavn 1 Modul Nej Ledige pladser 

5. apr 2023 Mannaz, Aarhus N 1 Modul Nej Ledige pladser 

5. apr 2023 Mannaz, København K 1 Modul Nej Ledige pladser 

5. apr 2023 Bella Sky Conference & Event, København S 1 Modul Nej Ledige pladser 

5. apr 2023 Hotel i Aarhus, Aarhus 1 Modul Nej Ledige pladser 

5. apr 2023 Bella Sky Conference & Event, København S 1 Modul Nej Ledige pladser 

Se opdaterede datoer og priser via linket nedenfor:

https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/projektledelse-3/

Prisen dækker over:

Før kurset

• Digitale  læringsmoduler

• Adgang til de digitale læringsmoduler fra Projektledelse 1

• Kursusmaterialer via Mit Mannaz

Under kurset

https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/mannaz-projektlederuddannelse/
https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/mannaz-projektlederuddannelse/
https://danskprojektledelse.dk/
https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/projektledelse/certificering-i-projektledelse/
https://www.mannaz.com/wp-content/uploads/2019/03/Mannaz_Henrik-Bjerregaard_Projektlederuddannelsen_Bredt_Under-100mb_V1_mSub.mp4
https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/projektledelse-3/


• 3 undervisningsdage

• Forplejning

• Adgang til Mannaz´ virtuelle projektværktøjskasse

Efter kurset

• Kursusbevis

Praktisk gennemførelse

Kurset tager udgangspunkt i en gennemgående case, som er et sammenhængende projektforløb, hvor du som deltager bliver udfordret på din egen og andres håndtering af projektets udfordringer.

Med udgangspunkt i projektforløbet kan du afprøve forskellige ting og få input fra de andre deltagere samt underviserne.

Undervejs i forløbet vil du få dybdegående indsigt i relevant viden og værktøjer, hvilket også vil blive genstand for diskussion.

Undervisningsdagene – start til slut

• Dag 1: 09.00-17.00

• Dag 2: 09.00-17.00

• Dag 3: 09.00-16.00

Digital læring
Udover de digitale læringsmoduler til Projektledelse 3 har du også adgang til modulerne fra Projektledelse 1, dog uden pre- og post-test.

Konsulenter
På kurset møder du erfarne undervisere og konsulenter i Mannaz. Alle undervisere har praktisk erfaring med projekter.

Jeg er bare så glad for at have valgt Mannaz! På alle måder – fra forplejning og service til forberedelsesmateriale og kursernes gennemførelse. Personlig får jeg super meget ud af at deltage, både fagligt og personligt. Underviseren var yderst kompetent og 
vidende og havde mange rigtig gode pointer fra “den virkelige verden”. Det gav god værdi og knyttede træningen sammen med vores hverdag.

Anne Kamstrup-Larsen
Rejsekort A/S

Opbyg din egen projektmodel
Få succes med en fælles projektmodel

https://www.mannaz.com/wp-content/uploads/2020/08/video-martin-bo-projektmodel-bred.mp4
Hvad er en projektmodel?

En projektmodel er en stor støtte til jeres projektledere i gennemførslen af deres projekter.

Den er en fælles styringsramme, som er med til at skabe en fælles forståelse af projektarbejdet, et fælles projektsprog og nogle fælles skabeloner/værktøjer, så der arbejdes ud fra de samme logikker og temaer.

Ønsker din virksomhed eller organisation at skabe større effekt med jeres projekter? Vejen til dette er en fælles projektmodel, som er tilpasset jeres virksomhed.

Få en fælles projektmodel

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. 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/wp-content/uploads/2020/08/video-martin-bo-projektmodel-bred.mp4
https://www.mannaz.com/da/konsulentydelser/projektledelse/skraeddersy-jeres-egen-projektmodel/
https://www.mannaz.com/da/virksomhedsinterne-kurser/?=snippet-bund-af-kursusbeskrivelser
https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/personlighedstest/
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

