
Tilmelding til It 
Projektledelse 2-3 og eksamen

Har du gennemført It Projektledelse 1?
Så kan du købe resten af Mannaz It Projektlederuddannelse til en særlig pakkepris.

Pakken indeholder disse kurser:

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

• It Projektledelse 3 – Effektiv forandringsledelse og tidlig brugerinvolvering

• It Projektledereksamen – Dokumentation på din viden om it-projektledelse

Din pris

Kun 37.099 kr.

Du sparer 20% ved at købe denne pakke i forhold til at købe kurserne hver for sig

Hvis du gennemfører hele uddannelsen, får du kompetencer i 
alt dette:
• Agil projektledelse såsom stå-op møder, use cases og scrum boards

• Estimering, planlægning og opfølgning

• Udarbejdelse af detailplan, der inkluderer afhængigheder, kritisk vej og usikkerhed

• Håndtering af interessenter

• Differentieret kommunikation- og opfølgningsplan

• Basal forhandlingsteknik, så du kan matche kunder og styregrupper

• Individuel og organisatorisk forandring

• Tidlig brugerinddragelse

• Håndtering af modstand mod forandring

• Dokumentation på din viden om og dit praktiske kendskab til it-projektledelse

Kursusoversigt
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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

Individuel 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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