
It Projektledelse 1
Helhedsforståelse for it-projektledelse, analyse, planlægning og styring

Effektive og professionelle it-projekter
Læg sikkert fra land med dette kursus i it-projektledelse, som giver dig en helhedsforståelse, viden og færdigheder inden for it-projektledelse og de fem 
vigtigste faser i et projekt: Opstart, planlægning, styring, gennemførelse og evaluering.

Du bliver trænet i at anvende en teammodel, som du i din it projektledelse kan bruge til at få din projektgruppe til at arbejde optimalt i alle projektets faser. 
Dette er nemlig ifølge mange studier afgørende for at opnå succes med et projekt.

Endelig bliver du bedre til at inddrage projektets interessenter – målgruppe, brugere, projektejer – på en effektiv måde og på det rigtige tidspunkt i projektet.

Kurset er en del af Mannaz It Projektlederuddannelse. Du kan dog gennemføre kurset uafhængigt af Mannaz It Projektlederuddannelse.

Udbytte
Dit udbytte

• Overblik over de grundlæggende discipliner inden for it-projektledelse

• Værktøjer, metoder, skabeloner og tjeklister

• Håndtering af forsinkelser, kommunikationsproblemer og samarbejdsvanskeligheder

• Kendskab til faldgruber og forskelligheder i it-projekter

• Forståelse for strukturen i it-relaterede projekter

• Kendskab til teammodellen, så din projektgruppe arbejder bedre

• Din virksomheds udbytte

Din virksomheds udbytte

• Målrettet kompetence på it-projekter

• Resultatorienteret projektarbejde

• Fælles referenceramme inden for it-projektledelse

• Bedre samarbejde i projektgrupperne

Kom i mål med dine it-projekter
Kurset behandler projekter med it som fagområde. Ligesom du går på kursus for at lære om fagområder som økonomi, marketing og produktion, bør du 
gøre det samme med projekter med it. Du får indsigt i projekt- og it-terminologi og forstår, hvorfor it-relaterede projekter har nogle andre udfordringer end 
projekter uden it.

Du får en fælles referenceramme til brug i projektgruppen, styregruppen, og med projektets andre interessenter. Du får også en værktøjskasse, så du kan få 
din projektgruppe til at fungere bedre hele vejen gennem projektet. Efter kurset oplever du, at den fælles terminologi, du nu har med interessenterne og 
kollegaerne i din virksomhed, gør, at I gensidigt forstår hinanden bedre.

På kurset bliver du fortrolig med en række projektstyringsområder, der tilsammen giver en helhedsforståelse af it-projekter. Du får værktøjer, skabeloner og 
tjeklister til at implementere direkte i dine egne projekter. Fx redskaber til at gennemføre evaluering af en projektidé i forhold til strategiske, tekniske og 
økonomiske kriterier. Og du vil kunne lave en nødplan til at håndtere projektets største risici.

Endelig får du værdifuld videnudveksling og indblik i ’best practice’ fra andre virksomheder, samt rig lejlighed til at netværke med de andre deltagere.
De teknikker, metoder og koncepter, du får på kurset, kan du efter kurset finde på Mit Mannaz og projektportalen ”Projektværktøjskassen” til direkte brug i 
din egen hverdag.

Få 19 % rabat ved køb af hele uddannelsen
Kurset er en del af Mannaz It Projektlederuddannelse, som er bygget op af 3 moduler, du kan tage i rækkefølge eller efter behov.

Hvis du køber hele uddannelsen – altså de 3 nedenstående kurser og eksamen på én gang – opnår du rabat og får uddannelsen til 44.999 kr. ekskl. moms. 

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


Derved sparer du ca. 19 % ift. køb af hvert modul/kursus enkeltvis.

Uddannelsen består af disse kurser:

1. It Projektledelse 1 – Helhedsforståelse for it-projektledelse, analyse, planlægning og styring

2. It Projektledelse 2 – Estimering, planlægning, opfølgning, kommunikation og agil projektledelse

3. It Projektledelse 3 – Effektiv forandringsledelse og tidlig brugerinvolvering

4. It 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.

Læs mere om Mannaz It Projektlederuddannelse

Jeg har deltaget på It Projektledelse 1-3 og har gode erfaringer med Mannaz, som jeg til enhver tid vil anbefale til andre. Jeg sætter ikke karakteren helt i top, 
for noget kan jo altid gøres bedre.

Knud Frederiksen
NNE Pharmaplan

Hvem deltager?

Kurset er for dig, der er involveret i projekter med it eller it-relaterede projekter enten som projektleder, projektdeltager, projektejer eller bruger. Du forventes 
at have en grundlæggende forståelse for projektarbejde.

Hvis du har brug for en fælles projektreferenceramme med medarbejderne i din virksomhed, så vil kurset også give dig stort udbytte.

Certificeringer – hvilken skal jeg vælge?
Med Mannaz It Projektlederuddannelse i bagagen kan du på sigt gå efter en PMI eller IPMA certificering.
Hvad er forskellen mellem disse projektcertificeringer, og hvilken certificering passer til dig?

Find ud af det ved at læse mere om certificeringer i projektledelse

På kurset arbejder du med:

• Et it-projekts kendetegn, processer og metoder

• Det højtydende team

• Interessenter

• Projektorganisering

• Værdi og Cost/Benefit (CBA)

• Risikostyring

 

• Projektets faser

https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/it-projektledelse-1/
https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/it-projektledelse-2/
https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/it-projektledelse-3/
https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/it-projektledereksamen/
https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/mannaz-it-projektlederuddannelse/
https://www.mannaz.com/da/projektlederens-vaerktojskasse/
https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/mannaz-it-projektlederuddannelse/
https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/projektledelse/certificering-i-projektledelse/
https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/projektledelse/certificering-i-projektledelse/
https://www.mannaz.com/da/projektmodel/analysefasen/interesssentanalysen/
https://www.mannaz.com/da/projektmodel/analysefasen/cost-benefit-analysen/
https://www.mannaz.com/da/projektmodel/analysefasen/risikostyring-guidelines/


• Formål, mål og succeskriterier

• Videnstyring i projektet

• Projektplanlægning og estimering

• Kvalitet i projektet

• Projektets afslutning

Kursusoversigt

Dato Sted Modul Overnatning Ledighed

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

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

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

Se opdaterede datoer og priser via linket nedenfor:

https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/it-projektledelse-1/

It Projektledelse 1 er meget tæt på topkarakter fra min side. Jeg har ikke tidligere deltaget på kursus, hvor jeg har givet 5 hele vejen. God og kompetent 
underviser og meget relevante emner for mit arbejde. Jeg vil klart anbefale kurset til medarbejdere og kollegaer.

Søren Andersen
DCC Energi Danmark A/S

Prisen dækker over:
Før kurset

• Kursusmaterialer via Mit Mannaz

Under kurset

• 3 kursusdage

• 2 undervisere (afhængig af deltagerantal)

• Fuld forplejning

• Kursusmateriale

• Adgang til Projektværktøjskasse – Projektlederens virtuelle værktøjskasse

Efter kurset

• Alle koncepter udleveres elektronisk, så du kan gøre brug af det direkte efter kurset

• Kursusbevis

Konsulent
Jan Pries-Heje

https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/it-projektledelse-1/
https://www.mannaz.com/da/projektlederens-vaerktojskasse/


Jan Pries-Heje har de sidste 20 år forsket, løst problemer og designet løsninger til it-organisationer og it-projekter. Jan har siden 2007 været ansat som 
professor i Informatik og Datalogi ved Roskilde Universitet, hvor han leder en forskningsgruppe i brugerdreven it-innovation. Jan har siden 1999 forsket i og 
hjulpet virksomheder med nødlidende projekter, agil og plandreven projektledelse, og ikke mindst; at få forandring til at ske. Jan har også mangeårig erfaring 
som projektleder på projekter med stor kompleksitet og megen usikkerhed, hvor det alligevel er lykkedes at få et succesfuldt resultat.

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.

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


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.

 
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/en/education/?=snippet-bund-af-kursusbeskrivelser
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

