PRINCE2® Practitioner
Fremtidens projektleder med udvidede projektledelseskompetencer
Stå stærkt som fremtidens projektleder
Med PRINCE2® Practitioner får du en overbygning på din projektlederuddannelse i PRINCE2®-Foundation. Ved bestået eksamen opnår du som projektleder en
certificering som “Registreret PRINCE2® Practitioner”. 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.
Du bliver trænet i at anvende metoden og løse eksamensopgaver – både individuelt og i grupper. Hvis du ønsker at kunne benytte PRINCE2®-metoden fuldt ud, er dette
kursus noget for dig. Både kursus og eksamen er på dansk.
PRINCE2® Practitioner

Fremtidens projektleder med udvidede projektledelseskompetencer
3 dages kursus
1 modul,
4 kursussteder
9.900 kr ekskl. moms
Vælg dato og lokation
16. jun - 18. jun 2021 Comwell, Århus C
Tilmeld
23. jun - 25. jun 2021 Tivoli Hotel, København V
Tilmeld
6. okt - 8. okt 2021 Comwell hotel, Jylland
Tilmeld
8. dec - 10. dec 2021 Comwell hotel, Jylland
Tilmeld
Se alle datoer og steder
Kurset kan holdes hos jer – læs mere
PRINCE2®-metoden
PRINCE2® er en best practice projektledelsesmetode, som sikrer, at projektets organisation er på plads fra projektets start, og at roller samt ansvar i ledelsen er aftalte og
synlige. Metoden består af en procesmodel, hvis formål er at guide ledelsen af projektet gennem alle de processer, som er nødvendige for at sikre, at projektet leverer det
resultat, der kan give det forventede forretningsudbytte. Grundpillen i metoden er således det forretningsmæssige udbytte.
Få en dybere introduktion til PRINCE2®-metoden under hvad er PRINCE2® – Alt hvad du skal vide om PRINCE2®.

Udbytte
Dit udbytte
Træning i praktisk anvendelse af PRINCE2®-metoden
Træning og feedback på Practitioner-eksamensopgaver
PRINCE2® Practitioner-eksamen
Din virksomheds udbytte
En projektleder med eksaminerede kompetencer i PRINCE2® Practitioner
Projekter baseret på PRINCE2®-metoden
Fejlfrie projekter, der forøger forretningsmæssig succes

Hvad er PRINCE2®?
Læs om den anerkendte projektledelsesmodel og find ud af hvilke kurser, der er relevante for dig:
Se mere her

Er der noget du er i tvivl om, ringer jeg dig op for personlig vejledning
Dörte Gagalon-Shaw
+45 4517 6001

dgs@mannaz.com
Bliv ringet op

Hvem deltager?
Projektledere af projekter, der gennemføres efter PRINCE2®-metoden eller indgår i tæt samarbejde med kunder eller leverandører, der anvender metoden. Du skal have et
grundigt kendskab til PRINCE2®-metoden og enten have bestået Prince2® Foundation eksamen eller være IPMA® A, B, C, D certificeret eller PMI® PMP eller CAPM
certificeret.
Kurset er for dig, der ønsker at blive eksamineret som ”Registreret PRINCE2® Practitioner” for at kunne anvende metoden fuldt ud, eller dig, der har bestået PRINCE2®
Practitioner for mere end 3 år siden og nu ønsker at forny din status som “Registreret PRINCE2® Practitioner”.
På kurset arbejder du med:
Kort repetition af processerne og komponenterne inden for PRINCE2®
Træning i metoden på forskellige projektscenarier
Risikostyring
Produktbaseret Planlægning
Kvalitet
Ændringskontrol
Konfigurationsstyring
Tips og gode råd til eksamen

Praktisk gennemførelse
Kurset er et 2½-dages kursus med forberedelse inden kursusstart samt 2-3 timers aftenarbejde på selve kurset.
På kursets to første dage gennemgår vi den nødvendige teori, og du bliver trænet i at løse eksamensopgaver såvel individuelt som i grupper.
På den sidste dag gennemfører du Practitioner-eksamen
Vi anvender forskellige spændende læringsformer på kurset for at sikre afveksling og optimal læring. Som en væsentlig del af forberedelsen til at bestå eksamen gives der
individuelle opgaver, som skal løses hjemme om aftenen under kurset.
Mannaz er akkrediteret PRINCE2®-træningsorganisation (ATO) godkendt af PeopleCert på vegne af AXELOS, der administrerer PRINCE2®. Materialet er også
akkrediteret af PeopleCert. Kurset og eksamen afholdes på dansk.
Forberedelse
Til kurset skal beregnes forberedelse i form af prøveeksamener og opgaveløsning. Derudover bør du afsætte tid til at læse hele eller dele af PRINCE2®-manualen igen, så
du er er 100% up-to-date med teorien.
Det er vigtigt, at du forbereder dig inden kursusstart for at få det optimale udbytte af kurset samt at være bedst muligt forberedt til din eksamen.
Har du ikke bestået Foundation-eksamen, men i stedet certificeret på IPMA® A, B, C eller, D niveau eller PMI® PMP eller CAPM niveau, er kravet for deltagelse, at du har
fuldstændigt styr på PRINCE2®-teoriens principper og processer.

Eksamen
Eksamensform:
Multiple choice
68 spørgsmål spørgsmål, 1 point pr. rigtigt svar
38 point eller flere for at bestå (ud af 68 mulige): ca. 55%
2½ time (150 minutter), hvis dansk er dit modersmål, 3 timer og 8 minutter (188 minutter), hvis du har et andet modersmål end dansk
Du må gerne bruge din PRINCE2®-manual som hjælpemiddel, men ingen løse noter ved siden af.
Formulering samt retning af eksamensopgaverne udføres af PeopleCert på vegne af AXELOS, der administrerer PRINCE2®.
Har du bestået din eksamen, modtager du dit officielle PRINCE2® Practitioner-certifikat elektronisk direkte fra PeopleCert.
Læs mere om eksamen
Certificeringens gyldighed
Din PRINCE2® Practitioner-certificering udløber efter 3 år. For at demonstrere din fortsatte kompetence inden for området, kan du enten tage PRINCE2® Practitionereksamen igen inden udløbsdatoen eller opretholde din certificering gennem CPD-point og en digital badge.
Hvis du vælger at følge CPD-ruten, kan du købe et abonnement på MY PRINCE2, som koster £ 50 + moms om året. Her skal du opfylde følgende kriterier inden for en
periode på 3 år:
Abonnér på My PRINCE2 inden for tre måneder, efter du har bestået din eksamen, og forbliv abonnent i treårsperioden ved at forny abonnementet hvert år.
Vedligehold dit ”PRINCE2 digitale badge”, som tildeles som en del af My PRINCE2 i treårsperioden. Du skal registrere 20 CPD-point hvert år i de foreskrevne kategorier,
for at dit badge kan blive forlænget, når du fornyer dit abonnement.
Ved at opfylde ovenstående kriterier får du udstedt et nyt certifikat, der er gyldigt i yderligere tre år.
Et års abonnement på My PRINCE2 er inkluderet i dit PRINCE2® Practitioner-certifikat.
Læs mere om My PRINCE2 her.

Kursusoversigt
Varighed 3 dage
Modul 1 modul
Overnatning Nej
Pris ekskl. moms 9.900 kr
Sted:Hele landet
Dato
Ledighed
Pris ekskl. moms
Sted Comwell, Århus C
Dato 16. jun - 18. jun 2021 Se detaljer
Modul 1 modul
Overnatning Nej
Ledighed Ledige pladser
Pris 9.900 kr ekskl. moms Tilmeld
Se detaljer
Sted
Dag
Dato
Tidspunkt (CET)
Modul
Sted Comwell, Værkmestergade 2, 8000 Århus C | Se på kort
Dag 1
Dato 16-06-2021
Tidspunkt 09:00 - 16:30
Modul PRINCE2 Practitioner
Sted Comwell, Værkmestergade 2, 8000 Århus C | Se på kort

Dag 2
Dato 17-06-2021
Tidspunkt 09:00 - 16:30
Modul PRINCE2 Practitioner
Sted Comwell, Værkmestergade 2, 8000 Århus C | Se på kort
Dag 3
Dato 18-06-2021
Tidspunkt 09:00 - 12:30
Modul PRINCE2 Practitioner
Tilmeld
Sted Tivoli Hotel, København V
Dato 23. jun - 25. jun 2021 Se detaljer
Modul 1 modul
Overnatning Nej
Ledighed Ledige pladser
Pris 9.900 kr ekskl. moms Tilmeld
Se detaljer
Sted
Dag
Dato
Tidspunkt (CET)
Modul
Sted Tivoli Hotel, Arni Magnussons Gade 2, 1577 Kbh. V | Se på kort
Dag 1
Dato 23-06-2021
Tidspunkt 09:00 - 16:30
Modul PRINCE2 Practitioner
Sted Tivoli Hotel, Arni Magnussons Gade 2, 1577 Kbh. V | Se på kort
Dag 2
Dato 24-06-2021
Tidspunkt 09:00 - 16:30
Modul PRINCE2 Practitioner
Sted Tivoli Hotel, Arni Magnussons Gade 2, 1577 Kbh. V | Se på kort
Dag 3
Dato 25-06-2021
Tidspunkt 09:00 - 12:30
Modul PRINCE2 Practitioner
Tilmeld
Sted Comwell hotel, Jylland
Dato 6. okt - 8. okt 2021 Se detaljer
Modul 1 modul
Overnatning Nej
Ledighed Ledige pladser
Pris 9.900 kr ekskl. moms Tilmeld
Se detaljer
Sted
Dag
Dato
Tidspunkt (CET)
Modul
Sted Comwell hotel, Comwell | Se på kort
Dag 1
Dato 06-10-2021
Tidspunkt 09:00 - 16:30
Modul PRINCE2 Practitioner
Sted Comwell hotel, Comwell | Se på kort
Dag 2
Dato 07-10-2021
Tidspunkt 09:00 - 16:30
Modul PRINCE2 Practitioner
Sted Comwell hotel, Comwell | Se på kort
Dag 3
Dato 08-10-2021
Tidspunkt 09:00 - 12:30
Modul PRINCE2 Practitioner
Tilmeld
Sted Comwell hotel, Jylland
Dato 8. dec - 10. dec 2021 Se detaljer
Modul 1 modul
Overnatning Nej
Ledighed Ledige pladser
Pris 9.900 kr ekskl. moms Tilmeld
Se detaljer
Sted
Dag
Dato
Tidspunkt (CET)
Modul
Sted Comwell hotel, Comwell | Se på kort
Dag 1
Dato 08-12-2021
Tidspunkt 09:00 - 16:30
Modul PRINCE2 Practitioner
Sted Comwell hotel, Comwell | Se på kort
Dag 2
Dato 09-12-2021
Tidspunkt 09:00 - 16:30
Modul PRINCE2 Practitioner
Sted Comwell hotel, Comwell | Se på kort
Dag 3
Dato 10-12-2021
Tidspunkt 09:00 - 12:30
Modul PRINCE2 Practitioner
Tilmeld
Sted Tivoli Hotel, København V
Dato 8. dec - 10. dec 2021 Se detaljer

Modul 1 modul
Overnatning Nej
Ledighed Ledige pladser
Pris 9.900 kr ekskl. moms Tilmeld
Se detaljer
Sted
Dag
Dato
Tidspunkt (CET)
Modul
Sted Tivoli Hotel, Arni Magnussons Gade 2, 1577 Kbh. V | Se på kort
Dag 1
Dato 08-12-2021
Tidspunkt 09:00 - 16:30
Modul PRINCE2 Practitioner
Sted Tivoli Hotel, Arni Magnussons Gade 2, 1577 Kbh. V | Se på kort
Dag 2
Dato 09-12-2021
Tidspunkt 09:00 - 16:30
Modul PRINCE2 Practitioner
Sted Tivoli Hotel, Arni Magnussons Gade 2, 1577 Kbh. V | Se på kort
Dag 3
Dato 10-12-2021
Tidspunkt 09:00 - 12:30
Modul PRINCE2 Practitioner
Tilmeld
Hele landet
Se valgte

Kursusgaranti
Ligegyldigt hvordan Corona-krisen udvikler sig, kan du trygt regne med, at du får dit kursus. Vi aflyser ikke pga. eventuelt kommende restriktioner, men kan være nødt til at
afholde det virtuelt eller flytte kurset til en anden dato. Det kalder vi kursusgaranti.
En solid virksomhed
Vi har været her siden 1975 og har IDA (Ingeniørforeningen i Danmark) som robust ejer. Du kan regne med, at vi er her – også når krisen er ovre.
LÆS MERE

Prisen dækker over:
Før kurset
Gratis adgang til e-læringsmodulet ”God læring”, som giver redskaber til, hvordan du både før, under og efter din deltagelse øger værdien af dit kursus/uddannelse
Forberedelse (Læs PRINCE2®-manualen igen, så du er up to date med teorien)
Under kurset
3 kursusdage (2 undervisningsdage og ½ eksamensdag (slutter ca. kl. 12.00)
1 underviser
Logbog til dine personlige notater
Fuld forplejning
Kursusmateriale
Øvelser
Officiel PRINCE2® Practitioner-certificeringseksamen
Adgang til Projektværkstøjskasse – Projektlederens virtuelle værktøjskasse
Efter kurset
Kursusbevis (på forlangende)
Det officielle PRINCE2® Practitioner-certifikat (ved bestået eksamen)
Adgang til ”Projektværkstøjskasse”

Undervisere
På Mannaz’ PRINCE2®-kurser 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.
PMI®, PMP®, and PMBOK® are registered marks of Project Management Institute, Inc.

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.

Relaterede kurser
PRINCE2 Agile®
Skab endnu stærkere PRINCE2®-projekter ved at udvide din PRINCE2®-værktøjskasse med agile metoder – hvad enten din virksomhed har valgt at arbejde agilt eller ej.
Du kan vælge at deltage på kurset enten fysisk eller virtuelt alt efter, hvilken kursusdato du vælger.
3 dage 13.900 krekskl. moms Læs mere
Mannaz Projektlederuddannelse
Få en helhedsforståelse af projektledelse og en solid værktøjskasse med redskaber til at planlægge, lede og styre dine projekter. Lær at motivere, kom i dybden med din
ledelsesadfærd og bliv klædt på til at levere resultater i projekter på alle niveauer. Mulighed for IPMA® certificering.
12 dage 54.999 krekskl. moms Læs mere
Mannaz It Projektlederuddannelse
Opnå et solidt fundament for at lede og levere succesfulde it-projekter på alle niveauer. Få indsigt i it-projekters særlige kompleksitet, terminologi, processer og discipliner.
Lær om forandringsledelse, og få de værktøjer, der gør en reel forskel.
10 dage 39.999 krekskl. moms Læs mere

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.

Praksisnær læring Ny viden har kun værdi, når den kommer i brug. Om Mannaz
Book trygt hos os Vi afholder alle kurser med forhøjet sikkerhed. Book trygt os hos
DIEU blev til Mannaz Siden 1975 har Mannaz leveret praksisnær læring. Vores historie
Læring verden over Kontorer i København, London, Malmö og Aarhus. Global tilstedeværelse

