
PMI High Speed Projektlederuddannelsen

Kom på internationalt topniveau som projektleder
Med en PMI® Projektlederuddannelse bygger du videre på din erfaring som projektleder. Du udvider dit repertoire med metoder og teknikker, der bringer dig op på 
internationalt topniveau.

Mannaz´ PMI® High Speed Projektlederuddannelse giver dig et dybt indblik i samt kendskab til PMI®-terminologien og træner dig at anvende metoden i praksis.

Forløbet bygger på internationalt anerkendte standarder og forbereder dig til at tage en certificeret eksamen som PMP® (Project Management Professional) hos Project 
Management Institute (PMI®).

 

Hvem deltager?
Erfarne projektledere med min. 2½-års projektledererfaring.

En sammenhængende international projektlederuddannelse

Mannaz´ PMI® High Speed Projektlederuddannelse udspringer af erhvervslivets ønske om kompetent og effektiv gennemførelse af projekter i et internationalt miljø. 
Forløbet foregår i højt tempo, er på højt fagligt niveau og sætter dig i stand til at gennemføre komplekse projekter på internationalt niveau. Dette forudsætter et 
erfaringsniveau på minimum 2½ år og dit fulde fokus samt vilje til at gennemføre.

Uddannelsen er med til at kvalificere dig til en PMP®-eksamen, som du efterfølgende skal tage hos Project Management Institute (PMI®).

 

På uddannelsen arbejder du med:

• PMI®-teorien (PMBOK®). Denne er anerkendt som reference for god projektledelse af organisationerne PMI® og IPMA.

• PMI®-metoden danner grundlag for gennemførelse af små og store projekter over hele verden – lige fra udvikling af nye jagerfly over bygning af medico-fabrikker til 
installation af IT-servere.

• PMI®-metoden og de tilhørende værktøjer.

• “The PMI® Project Management Model”, som er beskrevet i “A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide), 6. Edition”. Vi kommer bl.a. 
ind på de 5 procesgrupper, de 10 vidensområder og de 47 processer.

 

Udbytte
Dit udbytte

• Projektlederkompetencer på internationalt niveau

• Kvalifikation til certificeret PMP®-eksamen hos PMI®, hvormed du kan opnå den beskyttede og anerkendte PMP®-titel

• Stærkt netværk af erfarne projektledere

Din virksomheds udbytte

• En projektleder der kan gennemføre komplekse projekter i et internationalt miljø

• Et internationalt anerkendt kvalitetsstempel, når projektlederen har taget PMP® eksamen

Kursusoversigt

Dato Sted Modul Overnatning Ledighed

23. nov 2021 Tivoli Hotel, København V 2 Moduler Nej Ledige pladser 

23. nov 2021 Bella Sky Conference & Event, København S 2 Moduler Nej Ledige pladser 

Se opdaterede datoer og priser via linket nedenfor:



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

Prisen dækker over:
Før kurset

• Forberedelse til kurset fremsendes ca. 3 uger før kursusstart

• Bog: “A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide), 6. Edition”

• Bog: “PMP® Exam Prep, 10th Edition Study Guide” (Rita Mulcahy)

• Kursusmaterialer via Mit Mannaz

• Project Management Overview 2018 (Jens Tastum, PMP)

 

Under kurset

• 4 kursusdage

• Undervisning af PMP®-certificeret underviser

• Fuld forplejning

• Opgaver og øvelser

• Relevant PMI®-litteratur

Efter kurset

• Adgang til Projektværktøjskassen – Projektlederens virtuelle værktøjskasse

• Kursusbevis

• Kurset giver adgang til efterfølgende at tage en PMP®-eksamen.

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

 

Praktisk gennemførelse
Uddannelsen består af 2 moduler á 2 dage fra kl. 09.00– 17.00, hvilket svarer til 4 undervisningsdage. Modulerne afholdes med et passende mellemrum for at give tid til 
forankring.

Uddannelsen er et High Speed interaktivt læringsforløb, der indeholder et miks af præsentationer, diskussioner, casearbejde og erfaringsudveksling. Forløbet er 
sammensat på en måde, som giver deltagerne mulighed for at lære “the PMI® way of thinking and the PMI® Project Management Model”.

Undervisningen er med dansk underviser, men foregår på engelsk og med engelsk materiale.

Modul 1

Fokus på PMI®-rammerne og -modellen, herunder fokus på vidensområderne: (jf. kapitlerne i PMBOK®):

https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/pmi-high-speed-projektlederuddannelse/
https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/bright-friday/?=snippet_desktop
https://www.mannaz.com/da/projektmodel/
https://www.mannaz.com/wp-content/uploads/2019/09/Mannaz_Signe_Praksisnaer_laering_Projektledelse_Bredformat_under100-mb_V1_mSub.mp4


• Framework and Processes

• Integration Knowledge Area

• The Scope Knowledge Area

• The Time Knowledge Area

• Cost Knowledge Area

Eksamenstræning I de gennemgåede områder

 

Modul 2

Fokus på vidensområderne (jf. kapitlerne i PMBOK®):

• Quality Knowledge Area

• Human Resource Knowledge Area

• Communications Management

• Risk Knowledge Area

• Procurement Aera

• Stakeholder Management

Eksamenstræning I de gennemgåede områder.

 

Eksamensforberedelsesmodul (kan tilkøbes):
Dette modul forbereder dig til eksamen. Selve eksamen skal du tage efterfølgende hos Project Management Institute (PMI®).

Eksamensforberedelsesmodulet købes som enkeltmodul, såfremt PMI®’s teorier, termer og begreber er helt på plads (19.900 DKK), hvor der primært trænes i 
testspørgsmål.

Eksamenstræning med fokus på PMI processer og Knowledge Areas:

• The Time Knowledge Area

• Cost Knowledge Area

• Quality Knowledge Area

• Human Resource Knowledge Area

• Communications Framework and processes

• Integration Knowledge Area

 

• The Scope Knowledge Area

• Management

• Risk Knowledge Area

• Procurement Management Area

• Stakeholder Management Area

PMP®-eksamen

PMP®-eksamen bliver udbudt, administreret og afholdt hos PMI®. Inden du kan gå til eksamen, skal du godkendes af PMI®-organisationen. Det gør du ved at indsende et 
online ansøgningsskema til PMI® med dokumentation for, at du opfylder kravene for at gå til eksamen.

Hvis du har et uddannelsesniveau svarende til en bachelorgrad, skal du kunne dokumentere 35 timers undervisning i projektledelse og 4500 timers praktisk 
projektledererfaring (svarende til 3 år) inden for de sidste 8 år. Hvis dette ikke er tilfældet, skal du kunne dokumentere 7500 timers praktisk projektledererfaring (svarende 
til 5 år) inden for de sidste 8 år.

Du ansøger om eksamen direkte hos PMI®. Se www.pmi-dk.org eller www.pmi.org, hvor du også finder en guide til denne ansøgning.

Bemærk, at der kan være lang ansøgningsfrist!

Sådan forbereder du dig til eksamen

Mannaz PMI® High Speed Projektlederuddannelse er bygget op, så du på de 2 første moduler bliver indført og trænet i hele PMI®-terminologien. Baggrunden for 
undervisningen og eksamen er en pensumramme på 2 bøger (PMBOK® samt Rita Mulcahy) og en project guidelines.

Da det er et High speed-forløb, vil vi anbefale dig at forberede dig inden kursusstart, da pensum er stort og tempoet i undervisningen derfor er høj!

http://www.pmi-dk.org/
http://www.pmi.org/
http://www.pmi-dk.org/index.php?id=15


Uanset hvordan du vælger at læse pensum, så er det en forudsætning, at du har forberedt dig og har hele forståelsen for PMI® på plads, inden du deltager på det 
eksamensforberedende 3-dages modul, med fokus på at træne dig til eksamen, bl.a. ved hjælp af prøveeksamener.

Du skal sørge for at planlægge god tid til at læse og forberede dig, inden du skal til eksamen.

Konsulenter
Uddannelsen gennemføres af danske undervisere, der alle er PMP®-certificerede og har mange års erfaring med projektledelse.

PMI®, PMP®, and PMBOK® are registered marks of Project Management Institute, Inc.

 

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/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/

