
PMI High Speed – eksamensforberedelse

Bliv bekendt med PMI®-terminologien, og få forståelse for projektmiljøet
Der er stadig et stigende krav til dokumentation af din viden og dine færdigheder inden for PMI projektlederuddannelsen. En af de mest anerkendte dokumentationer for 
din projektledelsesviden og færdigheder er PMI’s PMP-certificering.

Gennem de seneste år er kravene for at bestå PMI® projektlederuddannelse steget betragteligt. Det forventes, at du både har en solid praktisk erfaring, en høj teoretisk 
viden og ikke mindst, at du er i stand til at kombinere din erfaring og teoretiske viden.

Eksamen er meget langt fra udenadslære, og du vil ikke bestå, hvis du blot har kigget i ”Guide to PMBOK”. Du skal med andre ord have styr på de elementer, der knytter 
sig til PMI-terminologien og tankesættet bag

Indhold

Vi gennemgår alle vidensområderne i projektledelsesmodellen med fokus på at svare rigtigt på eksamens- spørgsmålene. Hvad skal du være opmærksom på indenfor de 
forskellige faser?

Vi gennemgår eksamensteknik, hvordan spørgsmålene skal forstås og læses, og hvordan du kan optimere din svarmetode samt review af teorien fra de første 2 moduler.

Vi træner omkring 300 eksamensrelevante spørgsmål og diskuterer på baggrund af svarene, hvad PMI tankesættet er, og hvordan det er omsat til professionel 
projektledelse.

Bliv klædt på til at tage PMI eksamen!

 

Du får:

• Overblik over omfanget af eksamensforløbet

• Tips og tricks til at bestå eksamen

• Et dokument med de vigtigste budskaber, processer og værktøjer hvor hvert vidensområde

Dit udbytte

Du får et standpunkt i forhold til dine muligheder for at bestå, hvor skal du lægge energien i eksamenslæsningen, hvor er dine stærke og svage sider, og hvad kræves der 
for at svare rigtigt.

Eksamen

Selve eksamen skal du selv booke hos PMI (pmi.org) og den foregår oftest et par uger efter kurset, så der er tid til at finpudse din viden før eksamen.

Består du eksamen, kan du kalde dig PMP (Project Management Professional), som er internationalt anerkendte og beskyttede titler.

Pris

Prisen for Modul 3 (Exam Prep) finder du i Kursusoversigten nedenfor.

Du får bøgerne til uddannelsen og adgang til kursusmaterialerne, som de deltagere, der har deltaget på hele uddannelsen har benyttet.

 

Læs hvordan du vedligeholder din PMI®-certificering

For at du kan beholde din PMI-certficering i projektledelse skal du løbende indsamle PDU-point.

Læs mere

Kursusoversigt

Dato Sted Modul Overnatning Ledighed

23. nov 2021 Tivoli Hotel, København V 1 Modul Nej Ledige pladser 

23. nov 2021 Bella Sky Conference & Event, København S 1 Modul Nej Ledige pladser 

https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/mannaz-project-management-training/
https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/projektledelse/oprethold-din-pmi-certficering/


Se opdaterede datoer og priser via linket nedenfor:

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

Undervisere
Modulet 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.

 

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

 

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

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


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/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/

