
Mannaz It Projektlederuddannelse
Kom i mål med dine it-projekter
Mange it-projekter går over både tid og budget, men med de rette værktøjer kan du undgå begge dele. Giv dine kvalifikationer og kompetencer inden for it-
projektledelse et stort løft i den rigtige retning – fra overblikket over værktøjerne til det menneskelige aspekt.

Mannaz It Projektlederuddannelse (It Projektledelse 1-2-3) er både for deltagere i it projekter og for dig, der er den ledende figur inden for it projektledelse. 
Sammen skal I styre sikkert fra idé til det kørende it-system.

Udbytte af uddannelsen
Dit udbytte

• Helhedsforståelse for it-projektledelse – fra idé til faktisk forandring

• Bedre håndtering af værktøjskassen og processerne inden for it-projektledelse

• Dybdegående indsigt i estimering, planlægning og opfølgning

• Succesfuld brug af agil projektledelse hvor det passer

• Bedre håndtering af interessenterne

• Større inddragelse af brugerne tidligt i projektet

• Bedre håndtering af kommunikationsproblemer og samarbejdsvanskeligheder

Din virksomheds udbytte

• En professionel it-projektleder, der kan arbejde struktureret, målrettet og skabe resultater

• Bedre håndtering af it-projekters kompleksitet

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

• Succesfuld implementering og organisationsforandring

• En kompetent sparringspartner for ledelsen omkring it-projektledelse

Få 23 % rabat ved køb af hele uddannelsen
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. 23 % 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.

Hvem deltager?
Fælles for alle 3 kurser er, at deltagerne forventes at arbejde med it-projekter og it-relaterede projekter. It-relaterede projekter er projekter, hvor it enten 
indgår som en delleverance eller binder selve projektet sammen. På kurserne behandles it som fagområde, hvor du får indsigt i it-terminologien og forstår, 
hvorfor it-relaterede projekter har en anderledes struktur end andre projekter.

På It Projektledelse 1 forudsættes, at kursisterne har deltaget i et eller flere it-projekter, som projektleder eller projektdeltager, f.eks. planlægger, 
programmør, analytiker, specialist, metode/teknik-støtte eller tilsvarende. Hvis du har brug for en fælles referenceramme med it-folkene i din virksomhed, vil 
du få stort udbytte af kurset.
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På It Projektledelse 2 forudsættes et kendskab til it projekter svarende til indholdet af It Projektledelse 1. Alternativt kan min. 2-3 års relevant erfaring med it-
projektarbejde kombineret med teoretisk viden erhvervet fra et traditionelt, grundlæggende projektlederkursus anvendes.

På It Projektledelse 3 forudsættes et kendskab til it-projekter svarende til indholdet af It Projektledelse 1 og gerne It Projektledelse 2. Der lægges vægt på, at 
deltagerne selv har erfaret, at succesfuld gennemførelse af it-projekter ikke blot afhænger af tekniske kvalifikationer og evnen til at håndtere “hårde” 
problemstillinger.

It Projektledereksamen bygger på den viden, som du har tilegnet dig på It Projektledelse 1, 2 og 3.

Uddannelsens opbygning
Mannaz It Projektlederuddannelse er 3 x 3 dages intensiv uddannelse og træning i relevante samt udfordrende problemstillinger. Dertil kommer en 10. dag, 
som er til eksamensaktiviteter.

Mannaz It Projektlederuddannelse er en praktisk orienteret uddannelse, som bygger på aktiv involvering og træning i forhold til din daglige virkelighed som 
projektleder.

Undervisningen er en blanding af cases, pleneum og -gruppearbejde, teori, øvelser og opgaver, der alle indeholder direkte brugbar viden.

Kursusoversigt

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/vhosts/mannaz.com/httpdocs/wp-content/themes/mannaz/content/course_dates.php 
on line 255

Dato Sted Modul Overnatning Ledighed

Se opdaterede datoer og priser via linket nedenfor:

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

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
Få succes med en fælles projektmodel
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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 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.
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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 
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