
PRINCE2® Foundation
Bliv klar til fremtidens projektledelse med PRINCE2®

Projektstyring uden fejl
På kurset får du indsigt i og arbejder med PRINCE2®-metoden, som forøger succesraten i dine projekter, fordi du anvender en metode, der 
eliminerer risikoen for fejl og forliste projekter.

Med PRINCE2® Foundation får du:

• Redskaber til at opnå mere effektiv projektledelse, hvor målet er at få et større forretningsmæssigt udbytte.

• Et konstruktivt projektledelsessamarbejde både internt og eksternt i din organisation.

 

Udbytte
Dit udbytte

• Kendskab til og træning i PRINCE2®-metoden

• Indsigt i best practice

• Dokumentation på kompetencer ved PRINCE2® Foundation-eksamen

• En bestået Foundation-eksamen giver adgang til kurserne PRINCE2® Practitioner eller PRINCE2 Agile® Practitioner

Din virksomheds udbytte

• Projektleder med eksaminerede kompetencer inden for PRINCE2® Foundation

• Forbedret samarbejde internt og eksternt

• Fejlfrie projekter, der forøger forretningsmæssig succes

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®.

 

 

https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/prince2-practitioner-dk/
https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/prince2-agile/
https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/projektledelse/prince2/


På kurset arbejder du med:

• Processer og delprocesser inden for PRINCE2®-metoden

• Planlægning, styring og faser

• Kvalitet i projektmiljøet

• Styring af ændringer

• Temaer og principper inden for PRINCE2®-metoden

• Risikostyring

• Versionsstyring

• Tips og råd til eksamen

Hvem deltager?

Projektledere i private og offentlige organisationer. En vis projekterfaring er en forudsætning, da kurserne fokuserer på procesorienteret 
projektledelse efter PRINCE2®-metoden – og ikke på specifikke værktøjer til projektledelse.

Kurset er for dig, som ønsker indsigt i metoden. PRINCE2® er ikke en metode, som den enkelte projektleder selv vælger at benytte. Det er en 
overordnet metode, som organisationen beslutter at følge for at optimere projektledelsen.

Du kan altså være involveret i projekter, der bliver gennemført efter PRINCE2®-metoden, eller du kan indgå i samarbejde med kunder eller 
leverandører, der anvender metoden.

Kursusoversigt

Dato Sted Modul Overnatning Ledighed

3. feb 2023 Mannaz, København K 1 Modul Nej Udsolgt 

3. feb 2023 Comwell, Århus C 1 Modul Nej Få pladser 

3. feb 2023 Bella Sky Conference & Event, København S 1 Modul Nej Ledige pladser 

https://www.mannaz.com/da/projektmodel/analysefasen/risikostyring-guidelines/


3. feb 2023 Mannaz, København K 1 Modul Nej Ledige pladser 

3. feb 2023 Comwell, Århus C 1 Modul Nej Ledige pladser 

3. feb 2023 Mannaz, København K 1 Modul Nej Ledige pladser 

3. feb 2023 Mannaz, Aarhus N 1 Modul Nej Ledige pladser 

3. feb 2023 Tivoli Hotel, København V 1 Modul Nej Ledige pladser 

3. feb 2023 Mannaz, København K 1 Modul Nej Ledige pladser 

3. feb 2023 Mannaz, Aarhus N 1 Modul Nej Ledige pladser 

3. feb 2023 Tivoli Hotel, København V 1 Modul Nej Ledige pladser 

3. feb 2023 Mannaz, København K 1 Modul Nej Ledige pladser 

3. feb 2023 Mannaz, Aarhus N 1 Modul Nej Ledige pladser 

Se opdaterede datoer og priser via linket nedenfor:

https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/prince2-foundation/

Prisen dækker over:
Før kurset

• 30- 50 timers forberedelse

• Alt forberedelsesmateriale samt information om din eksamen vil være tilgængelig på Mit Mannaz ca. 4 uger før kursusstart.

• Kurset indeholder den officielle PRINCE2-manual som e-bog.

• Vil du tilkøbe en fysisk manual til 650 kr. (ex moms), så kontakt os hurtigst muligt på productsales@mannaz.com, eller bestil den her.

Under kurset

• 3 kursusdage

• 1 underviser

• Logbog til dine personlige notater

• Forplejning

• Kursusmateriale

• Øvelser

• Adgang til Mannaz´ virtuelle projektværktøjskasse

Efter kurset

• Den officielle PRINCE2® Foundation-certificeringseksamen (online direkte hos PeopleCert)

• Det officielle PRINCE2® Foundation-certifikat (ved bestået eksamen)

• Kursusbevis (på forlangende)

Forberedelse før kurset

Til kurset skal beregnes ca. 30–50 timers forberedelse i form af læsning og opgaveløsning.

Forberedelsesmaterialet vil blive tilgængelig på Mit Mannaz ca. 3-4 uger før kursusstart. Du vil modtage din PRINCE2-manual som e-bog 
ligeledes 3-4 uger før kursusstart.

https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/prince2-foundation/
mailto:productsales@mannaz.com
https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/prince2-manual-projektledelse-med-succes/
https://www.peoplecert.org/


Det er vigtigt, at du forbereder dig inden kursusstart for at få det optimale udbytte af kurset samt at være bedst muligt forberedt til eksamen.

En væsentlig del af forberedelsen til at bestå eksamen er individuelle opgaver, som du skal løse om aftenen mellem kursusdagene.

Hvem underviser?

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.

Praktisk gennemførsel
Kurset kører over 3 sammenhængende dage, og der indgår både forberedelse inden kursusstart samt aftenarbejde under selve kurset.

På kursusdagene gennemgår vi den nødvendige teori, og du bliver trænet i at løse eksamensopgaver såvel individuelt som i grupper. Vi 
anvender forskellige spændende læringsformer på kurset for at sikre afveksling og optimal læring.

Mannaz er akkrediteret PRINCE2®-træningsorganisation (ATO) godkendt af PeopleCert på vegne af AXELOS, der administrerer PRINCE2®. 
Både undervisere og materiale er ligeledes akkrediteret af PeopleCert. Kurset og eksamen bliver afholdt på dansk.

Eksamen
Om din eksamen

PRINCE2® Foundation-eksamen har følgende form:

• Online efter kurset

• 60 multiple choice-spørgsmål, 1 point pr. rigtigt svar

• 33 point eller flere for at bestå (ud af 60 mulige): ca. 55%

• 1 time (60 minutter), hvis dansk er dit modersmål, 1 og 10 minutter (70 minutter), hvis du har et andet modersmål end dansk

• Du må ikke bruge din PRINCE2®-manual som hjælpemiddel.

Har du bestået din eksamen, modtager du dit officielle PRINCE2® Foundation-certifikat elektronisk direkte fra PeopleCert.

Læs mere om eksamen

Sådan foregår din online eksamen

Fra 1. februar 2022 er din PRINCE2® Foundation-eksamen ikke længere en del af kursusdagene, men skal tages online på egen hånd efter endt 
kursus direkte hos den officielle eksamensudbyder, PeopleCert.

I forbindelse med dit kursus sender vi dig derfor en eksamensvoucher, som du skal bruge til at booke din eksamen.

Du kan selv vælge, hvilken dag og hvilket tidspunkt på dagen der passer bedst ind i din kalender.

Vi sender dig selvfølgelig også en udførlig beskrivelse af, hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med din online eksamen.

Har du brug for værktøjer?

PRINCE2® Foundation er en best practice styringsmetode, der fortæller dig, hvornår du skal gøre hvad i dit projekt – men ikke hvordan!

Hvis du kombinerer PRINCE2® Foundation med Projektledelse 1 eller It Projektledelse 1, får du OGSÅ værktøjerne, så du ved, hvordan du skal 
agere for at opnå større succes i dine PRINCE2®-projekter.

https://www.peoplecert.org/
https://www.axelos.com/
https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/projektledelse/prince2/
https://www.peoplecert.org/
https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/projektledelse-1/
https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/it-projektledelse-1/


Hvis du køber begge kurser som samlet pakkeforløb, opnår du rabat!

Læs mere om pakketilbuddet

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.

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

Personlige tests

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/da/kurser-og-uddannelser/projektledelse-1-og-prince2-foundation/
https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/projektledelse-1-og-prince2-foundation/
https://www.mannaz.com/da/virksomhedsinterne-kurser/?=snippet-bund-af-kursusbeskrivelser
https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/tests-og-maalinger/
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

