
It Projektledelse 3
Effektiv forandringsledelse og tidlig brugerinvolvering

Gør en reel forskel med dit it-projekt
Et projekt er sjældent en succes, hvis det ikke ændrer slutproduktet. Med afsæt i forandringsledelse lærer du på It Projektledelse 3, hvordan du gør en reel 
forskel med dit it-projekt. Du får indsigt i faser, fælder og faldgruber inden for it projektledelse. Og du får hands-on redskaber til at lede forandringerne, så du 
kan implementere dem direkte i din arbejdsdag. Endelig får du et værktøj til at vælge den rigtige måde at forandre på – der er nemlig 10 forskellige måder 
man kan gøre dette på.

It Projektledelse 3 er en del af Mannaz It Projektlederuddannelse, men du kan også gennemføre kurset uafhængigt af uddannelsen.

 

Udbytte
Dit udbytte

• Læring i at skabe reel forandring

• Konkrete værktøjer til individuel og organisatorisk forandring

• Konkrete værktøjer til tidlig brugerinddragelse
Indsigt i forandringsprocessens faser, fælder og faldgruber

• Håndtering af modstand mod forandring

Din virksomheds udbytte

• It-projekter, der gør en forskel

• Involvering af organisationen

• Succesfuld implementering

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. 
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

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


På kurset arbejder du med at:

• Projektforandring

• Ledelse af forandringer

• Frivillig forandring og tvungen forandring

• Det hele produkt

• Brugerinvolvering

• Etik, egen rolle og forandringskunst

• En samlet model af forandring

• Menneskers adfærd under forandringer

• Forandringsplanlægning

• Modstand mod forandring

• Vaner, F-følelser og tillæringsmetoden

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.

Har du brug for en fælles projekt-referenceramme med medarbejderne i din virksomhed, vil kurset også give dig stort udbytte.

Jeg oplevede et super godt kursus på It Projektledelse 3. Alle var meget engagerede, og der var en fantastisk energi under diskussionerne.

Jannick D. Bendtsen
CLC Bio A/S

Kursusoversigt

Dato Sted Modul Overnatning Ledighed

5. jan 2023 Tivoli Hotel, København V 1 Modul Ja Ledige pladser 

5. jan 2023 Bella Sky Conference & Event, København S 1 Modul Ja Ledige pladser 

5. jan 2023 Bella Sky Conference & Event, København S 1 Modul Ja Ledige pladser 

5. jan 2023 Comwell Hotel, Sjælland 1 Modul Ja Ledige pladser 

5. jan 2023 Comwell Hotel, Sjælland 1 Modul Ja Ledige pladser 

Se opdaterede datoer og priser via linket nedenfor:

https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/it-projektledelse-3/

Jeg anbefaler gerne Projektledelse 3 til andre. De mange “real life” events, der var indbygget i kurset, gjorde det langt nemmere at fastholde pointerne, end 
hvis de blev vist på powerpoint eller blot fortalt. Det var god og meget brugbar formidling. Jeg har fået større forståelse for, hvordan ledelsesstilen kan 
tilpasses forskellige situationer, og at det kan være fordelagtigt at overveje andre konflikthåndteringsstrategier, end dem man normalt bruger. Derudover har 
jeg fået viden om at starte/overtage og afslutte projekter på mere sikker/solid vis.

Tina Szczepanski
Projektkonsulent

https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/it-projektledelse-3/


Prisen dækker over:

Før kurset

• Kursusmaterialer via Mit Mannaz

Under kurset

• 3 kursusdage

• 2 overnatninger

• Fuld forplejning under hele kursusopholdet

• Undervisning af 2 undervisere (afhængig af deltagerantal)

• Adgang til Projektværkstøjskasse – Projektlederens virtuelle værktøjskasse

Efter kurset

• Kursusbevis

 

Praktisk gennemførelse

Kurset gennemføres som en blanding af undervisning og gruppeøvelser, hvor der er lejlighed til at diskutere konkrete erfaringer og problemstillinger. Vi tager 
udgangspunkt i dine egne projekter og dine egne oplevelser. Det sikrer høj relevans, og at du umiddelbart kan bruge det, du lærer.

 

Konsulent
Jan Pries-Heje

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. Jan suppleres af en 
konsulent med en bred praktisk og teoretisk erfaring i it-projektledelse.

 

Certificeringer – hvilken skal jeg vælge?
Med Mannaz It projektlederuddannelsen 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?

Læs mere om certificeringer

Opbyg din egen projektmodel

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/


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

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 DISC®, 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/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/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

