PRINCE2® Foundation: Projektstyring
Metoder er intet i sig selv. Gode metoder, som bliver anvendt rigtigt og nuanceret,
er alt! Vi hjælper dig med at lære metoderne på en sådan måde, at du kan tage
PRINCE2® Foundation eksamen og bruge PRINCE2® i praksis.

Kurset styrker din forståelse af de
grundlæggende principper i PRINCE2®.
Du lærer om hvilke elementer, du skal
fokusere på for at opnå succesfulde
projekter. Udover selve PRINCE2® metoden får du inspiration til, hvordan
du kan nyttiggøre denne eller dele af
denne i din hverdag som projektleder.
En metode er i sig selv intet – vi klæder
dig på til at kunne nyttiggøre denne.
Kurset afsluttes med en eksamen. Hvis
du består, vil du kunne tilføje PRINCE2®
Foundation på dit cv.

”Præsenterede PRINCE2 på en rigtig
god måde. Brugen af farvede kort
gjorde det pludselig meget visuelt.”
Palle Mandrup, Fujitsu A/S
Deltagere
Du er projektdeltager eller allerede
godt på vej som projektleder. Du ønsker at opnå PRINCE2® Foundation
certificering og/eller få inspiration til en
række styringsmæssige tiltag, som kan
gøre dine projekter endnu bedre.

Hovedindhold
Kurset omfatter følgende hovedemner :
• De 7 hovedprincipper og hvordan de
kobler til god projektledelse
• De 7 overordnede processer, der
beskriver et projekt fra start til den
tydelige afslutning
• De 7 temaer der understøtter en sund
gennemførsel af projektet. Disse
sikrer fokus på bl.a. organisering,
gevinsten ved projektet og de
usikkerheder, der knytter sig til at
gennemføre projektet
• Tilpasning af PRINCE2® modellen til
egne projekter og egen hverdag
• En afsluttende Foundationeksamen.
Hvis du består får du et internationalt
anerkendt eksamensbevis
Udbytte
Når du kommer hjem, vil du blandt
andet kunne :
• Anvende din viden om en internationalt anerkendt projektstyringsmetode
• Kende til PRINCE2® – processtyringsmodellen og kunne benytte en struktureret tilgang til at gennemføre dine
projekter

• Forstå hvilke elementer der er
væsentlige for beslutninger og dermed klæde dig selv endnu bedre på
til at kunne deltage i projektets
beslutningsmøder – f.eks. styregruppemøder

Herudover får du dokumentation for
Prince2® Foundation eksamen, forudsat, at du består denne
Du får
Tre intense kursusdage med vekselvirkning mellem teori, øvelser og refleksion, opgaver, PRINCE2® Manual, testeksamen, eksamen og eksamensbevis
PRINCE2® Foundation (hvis du består).
Netværk og erfaringsudveksling
Deltagerne på kurset kommer fra en
række forskellige virksomheder og
brancher. Vi gør meget ud af at
nyttiggøre dette, således at forskellige
erfaringer, synspunkter og nuancer
bliver bragt i spil. De mange praktiske
øvelser og diskussioner giver dig gode
muligheder for, at du også kan få
styrket dit netværk.
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