
PRINCE2® Foundation og Practitioner
Fremtidens projektleder med et fælles PRINCE2®-sprog

Projektstyring – både i teori og praksis
PRINCE2®-forløbet giver dig et komplet indblik i og kendskab til PRINCE2®-metoden, der eliminerer risikoen for fejl samt forliste projekter. Du forøger dermed 
succesraten i dine projekter.

På det intensive forløb bliver du:

• Ført igennem metoden og får dyb indsigt i den.

• Opmærksom på, hvordan et fælles sprog for projektledelse fremmer succes.

• Klædt på til at tage både PRINCE2® Foundation- og Practitioner-eksamen.

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®.

 

Udbyttet af PRINCE2® metoden

2.400 PRINCE2® Practitioner-eksaminerede er blevet spurgt om PRINCE2®-metodens udbytte:

• 86 % mener, at PRINCE2®-metoden har hjulpet dem i deres nuværende rolle

• 87 % mener, at PRINCE2® har været relevant og haft betydning for deres karriere

• 74 % kan se værdien af at kombinere PRINCE2® med agile metoder

Hvem deltager?

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

Efter PRINCE2® Foundation og Practitioner glæder jeg mig til at udøve PRINCE2® disciplinen i mine projekter. Selvom jeg kendte lidt til PRINCE2® begreberne, var der 
meget god læring, men jeg vil især fremhæve slutproduktbegrebet, ændringshåndtering og godkendelseskriterier. Jeg anbefaler gerne kurset til andre.

Flemming Pedersen
Eltel Networks A/S

Udbytte
Dit udbytte

• Kendskab til PRINCE2®-metoden

• Træning i praktisk anvendelse af PRINCE2®-metoden

• Indsigt i best practice

• PRINCE2® Foundation-eksamen

• PRINCE2® Practitioner-eksamen

• Dokumentation på kompetencer ved PRINCE2® Foundation- og Practitioner-eksamen

 

Din virksomheds udbytte

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


• En projektleder med eksaminerede kompetencer i PRINCE2® Foundation og Practitioner

• Projekter baseret på PRINCE2®-metoden

• Forbedret samarbejde internt og eksternt

• Fejlfrie projekter, der forøger forretningsmæssig succes

På kurset arbejder du med:
• Processer og delprocesser inden for PRINCE2®-metoden

• Temaer og principper inden for PRINCE2®-metoden

• Planlægning, styring og faser

• Træning i metoden på forskellige projektscenarier

• Risikostyring

• Produktbaseret Planlægning

• Kvalitet i projektmiljøet

 

• Ændringskontrol

• Konfigurationsstyring

• Versionsstyring

• Styring af ændringer

• Tips og råd til de to eksamener

Kursusoversigt

Dato Sted Modul Overnatning Ledighed

17. jan 2022 Bella Sky Conference & Event, København S 1 Modul Nej Ledige pladser 

17. jan 2022 Virtuelt kursus, Zoom el. MS Teams 3 Moduler Nej Ledige pladser 

17. jan 2022 Mannaz, København K 1 Modul Nej Ledige pladser 

17. jan 2022 Comwell, Århus C 1 Modul Nej Ledige pladser 

17. jan 2022 Tivoli Hotel, København V 1 Modul Nej Ledige pladser 

17. jan 2022 Comwell hotel, Jylland 1 Modul Nej Ledige pladser 

17. jan 2022 Tivoli Hotel, København V 1 Modul Nej Ledige pladser 

17. jan 2022 Comwell, Århus C 1 Modul Nej Ledige pladser 

Se opdaterede datoer og priser via linket nedenfor:

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

Prisen dækker over
Før kurset

• 40-50 timers forberedelse (PRINCE2® manualen og prøveeksamener tilsendes ca. 4-6 uger før kurset)

Under kurset

• 5 kursusdage – 31,5 undervisningstimer

• 1 underviser

• Logbog til dine personlige notater

• Fuld forplejning (kun ved kurser med fysisk tilstedeværelse)

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


• Kursusmateriale

• Adgang til Projektværktøjskasse – Projektlederens virtuelle værktøjskasse

• Øvelser

• De offcicielle PRINCE2® Foundation- og PRINCE2® Practitioner-certificeringseksamener

 

Efter kurset

• Kursusbevis (på forlangende)

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

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

 

Praktisk gennemførelse
 

Kurset afholdes enten med fysisk tilstedeværelse eller som virtuelt kursus – det afhænger af den valgte kursusdato. Hvis der ingen virtuelle valgmuligheder er i oversigten, 
så kommer de snart på.

Fysisk kursus

Kurset er et 5-dages intensivt kursus med forberedelse inden kursusstart.

På kursets første dage gennemgår vi PRINCE2®-teorien, 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.

 

 

Som en væsentlig del af forberedelsen til at bestå dine certificeringseksamener skal deltagerne gennemgå forskellige testeksamener om aftenen mellem kursusdagene.

Mannaz er akkrediteret PRINCE2®-træningsorganisation (ATO) godkendt af PeopleCert på vegne af AXELOS, der administrerer PRINCE2®.

Materialet er også akkrediteret af PeopleCert. Kurset og eksamen bliver afholdt på dansk.

Virtuelt kursus

Kursets indhold svarer til indholdet af et fysisk kursus. Det er kun formen og den praktiske gennemførsel, der er anderledes.

Det virtuelle kursus strækker sig over 5½ virtuelle kursusdage fra kl. 9.00 til 15.00 afholdt i Zoom eller MS Teams. Foundation-delen strækker sig over 3 dage samt en 1½-
2 timers virtuel session med eksamenstræning, mens Practitioner-delen strækker sig over 2 virtuelle sessioner.

 

Hos Mannaz har vi stor erfaring med virtuel undervisning, og forløbet er tilrettelagt, så du får det størst mulige udbytte. Programmet er derfor sammensat med korte 
præsentationer, interaktive øvelser i grupper i virtuelle breakout rooms, individuelle quizzer, diskussioner i ”det virtuelle plenum”, mange korte pauser og en lang 
frokostpause på min. 45 min.

Læs mere om vores virtuelle kurser her.

https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/online-kursus-virtuelle-kurser-blended-learning/


Forberedelse
Til kurset (både med virtuel eller fysisk afholdelse) skal beregnes ca. 40–50 timers forberedelse i form af læsning og opgaveløsning.

Forberedelsesmaterialet (såsom PRINCE2-manualen og en læsevejledning) vil blive tilsendt ca. 4-6 uger før kursusstart, så du kommer godt i gang med din 
selvstudieperiode.

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

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

 

Eksamen
Eksamen ved fysisk kursus

I løbet af kurset gennemfører du både din Foundation- og din Practitioner-eksamen. Det er en forudsætning, at du har bestået Foundation-eksamen (med mindre du er 
IPMA® A, B, C, D certificeret eller PMI®, PMP eller CAPM certificeret), før du kan gennemføre Practitioner-eksamen. Skulle du mod forventning ikke bestå Foundation 
eksamen, får du en chance mere enten om aftenen eller morgenen efter.

Har du bestået dine eksamener, modtager du hhv. dit officielle PRINCE2® Foundation-certifikat og dit officielle PRINCE2® Practitioner-certifikat elektronisk direkte fra 
PeopleCert.

Eksamen ved virtuelt kursus

Før og under det virtuelle kursus løser deltagerne de officielle testeksamener og tilhørende besvarelsesark, der gennemgås og diskuteres under kurset. Eksamenstræning 
er således en central del af det virtuelle kursus.

Selve eksamener foregår online direkte hos den officielle eksamensudbyder PeopleCert. Du kan selv vælge, hvilken dag og hvilket tidspunkt på dagen der passer bedst 
ind i din kalender.

I løbet af det virtuelle kursus vil du også modtage en udførlig beskrivelse af, hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med din online eksamen.

Foundation-eksamen

En PRINCE2® Foundation-eksamen består af 60 multiple choice-spørgsmål. Du skal besvare 33 (55%) af spørgsmålene korrekt for at bestå.

Eksamenen er – ligesom hele kurset – på dansk og varer 1 time, hvis dansk er dit modersmål, og 1 time og 10 minutter, hvis du har et andet modersmål end dansk.

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

Kort efter endt eksamen får du svar fra underviseren, om du har bestået.

Practitioner-eksamen
En PRINCE2® Practitioner-eksamen består af 68 case-baserede multiple choice-spørgsmål. Du skal besvare 38 (55%) af spørgsmålene korrekt for at bestå.

https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/projektledelse/certificering-i-projektledelse/


Eksamenen er – ligesom hele kurset – på dansk og varer to en halv time, hvis dansk er dit modersmål, og tre timer og otte minutter, hvis du har et andet modersmål end 
dansk. Du må gerne bruge din PRINCE2®-manual som hjælpemiddel, men ingen løse noter ved siden af.

Formulering samt retning af eksamensopgaverne udføres af PeopleCert på vegne af AXELOS, der administrerer PRINCE2®.

Læs mere om eksamen

 

PRINCE2® Foundation og Practitioner er det mest professionelle forløb, jeg har oplevet.

Stig Sørensen
HK Danmark

Undervisere

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.

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

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.

Vi passer på hinanden

Du kan trygt deltage på vores kurser. Vi følger altid sundhedsmyndighedernes anvisninger og har iværksat en række COVID-19 tiltag, så du som kursist kan føle dig helt 
sikker ved at deltage på dit kursus.

Læs mere

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

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

Individuel coaching

Hvis du ønsker at arbejde målrettet med din udvikling, kan du supplere dit kursus med coachingsessioner. Coachingen er individuel, og vi har altid en coach med mange 
års erfaring inden for dit felt.

Køb 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/kurser-og-uddannelser/projektledelse/prince2
https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/mannaz-project-management-training/
https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/covid19-tryghed/?=snippet-bund-af-kursusbeskrivelser
https://www.mannaz.com/da/virksomhedsinterne-kurser/?=snippet-bund-af-kursusbeskrivelser
https://www.mannaz.com/en/education/?=snippet-bund-af-kursusbeskrivelser
https://www.mannaz.com/en/education/?=snippet-bund-af-kursusbeskrivelser
https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/individuel-coachingforloeb/?=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

