
Gå et spadestik dybere med PRINCE2®. Vi hjælper dig til at se mere nuanceret på 
PRINCE2®, så du i endnu højere grad kan nyttiggøre PRINCE2® – både i dybden og i 
bredden – samt opnå certifikat som ”Registered PRINCE2® Practitioner”.

Kurset styrker din forståelse af 
PRINCE2® og de nuancer, der er i 
PRINCE2® – både i dybden og i bredden. 
Efter kurset kan du i høj grad nyttiggøre 
PRINCE2® – både i dine egne projekter 
og som opgavestiller i forhold til andres 
projekter. Kurset afsluttes med en 
eksamen. Hvis du består, vil du modtage 
certifikat som ”Registered PRINCE2® 

Practitioner”.

”Giver godt overblik.
God energi og god stemning”
Kristine Bælum Thorvildsen, NNIT A/S

for Prince2® Foundation eksamen, 
 forudsat, at du består denne.
 
Deltagere
Du har allerede bestået PRINCE2® 
Foundation-eksamenen. Du ønsker en 
dybere forståelse af PRINCE2® og et 
certifikat som ”Registered PRINCE2® 
Practitioner”.

Hovedindhold
Kurset omfatter følgende hovedemner: 

 • Forberedelsesopgave med tre 
 eksamensspørgsmål. 

 • Casebaseret eksamenstræning rettet 
mod repetition af
– de syv hovedprincipper.
– de syv overordnede processer,
der samtidig beskriver det logiske,
fremadskridende flow.
– de syv temaer, der understøtter en 
sund gennemførelse af projekter.

 • En afsluttende eksamen. Hvis du 
består, får du et internationalt 
 anerkendt certifikat som ”Registered 
PRINCE2® Practitioner”. 

Udbytte
Når du kommer hjem, vil du blandt 
andet kunne: 

 • Nyttiggøre principperne i PRINCE2® 
både i bredden og i dybden. 

 • Være med til at lave overordnede 
kvalitetsreviews af projekter ud fra 
PRINCE2®. 

 • Være endnu mere velforberedt og 
skarp til at kunne deltage i  
projektets beslut-ningsmøder,  
fx. styregruppemøder.

 
PRINCE2® PRACTITIONER: 
PROJEKTSTYRING

learninginstitute.implement.dk



Du får
To intense kursusdage med 
 vekselvirkning mellem teori, øvelser 
og refleksion, opgaver, testeksamen, 
eksamen og eksamensbevis PRINCE2® 
Practitioner (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.

Kontakt og tilmelding
Du kan læse mere om indhold og pris 
på learninginstitute.implement.dk eller 
ring til Implement Learning Institute på  
+45 4138 0040

learninginstitute.implement.dk


