
It Projektledereksamen
Få dokumenteret din viden inden for it-projektledelse

Få bevis på, at du kan
Få dokumenteret din viden om og dit praktiske kendskab til it-projektledelse.

It Projektledereksamen afslutter Mannaz It Projektlederuddannelse og giver dig dokumentation på din viden og evne 
inden for it-projektledelse.

It Projektledereksamen varer tre timer.

 

Deltagelse

For at kunne deltage i eksamenen skal du have deltaget på følgende kurser:

• It Projektledelse 1 – Analyse, planlægning og styring

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

• It Projektledelse 3 – Forandringsledelse og tidlig brugerinvolvering

Diplom

Når du har bestået eksamen, får du et diplom fra Mannaz, der bekræfter, at du har gennemført It 
Projektlederuddannelsen og bestået Mannaz It Projektledereksamen.

Udbytte
Eksamen viser at du

• Har fået overblik over de mange aspekter ved it-projektledelse

• Kan håndtere situationer ud fra et helhedssyn

• Kan vælge en begrundet it-projektledelsesmetode

• Kan bruge projektledelsesmetoder, -teknikker og –værktøjer

 

Udbytte for virksomheden

• Et velfunderet helhedsperspektiv på virksomhedens it-projekter

• Dokumentation på viden inden for it-projektledelse

• En it-projektleder, der velbegrundet benytter de mest effektive it-projektledelsesmetoder

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


Kursusoversigt

Dato Sted Modul Overnatning Ledighed

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

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

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

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

5. jan 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-projektledereksamen/

Prisen dækker over:

Under eksamen

• 1 eksamensdag = 3 timer

• Forplejning

Efter eksamen

• Når eksamen er bestået, modtager du et diplom

 

Eksamen

Praktisk gennemførelse

It Projektledereksamen er skriftlig og varer tre timer.

Under eksamen må der ikke benyttes andre hjælpemidler end kursusmaterialet inkl. personlige notater samt 
lommeregner.
Bærbar pc, iPad, PDA og mobiltelefon må ikke benyttes.

 

Eksamens spørgsmål er opdelt i tre dele:

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


Del 1: Multiple choice spørgsmål med hver tre svarmuligheder
Del 2: Spørgsmål, du skal besvare med begrundede løsningsforslag
Del 3: Spørgsmål, der skal vise, at du har evne til at vurdere en situation, vælge en overordnet metode og løse et 
problem

Du kan senest tage Projektledereksamen et år efter det sidste projektledelseskursus, du har gennemført.
Består du ikke eksamen, er det muligt senest et år efter at gå til eksamen endnu en gang.

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 

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


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/?=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

