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Project Excellence® – Advanced  
eksamenen giver dig papir på, at du 
har taget Implements Projektleder-
uddannelse – IPMA®. Udover at du får 
papir på dine kompetencer, får du en 
feedbackrapport, som kan være med til 
at vise dig, hvor du kan sætte ind for at 
styrke dig selv yderligere i rollen som 
projektleder.

Deltagere
Du er på vej som projektleder og har 
allerede gennemført kurserne:

• Projektledelse 1: Få styr på din 
projektopgave

• Projektledelse 2: Sådan leder  
du din projektgruppe

• Projektledelse 3: Få dit projekt i mål

• Projektledelse 4: Styrk dit personlige 
lederskab i projektet

Du ønsker et eksamensbevis, der 
dokumenterer, at du kan stoffet.

Hovedindhold
Eksamenen består af 300 multiple- 
choice-spørgsmål, der adresserer det 
kursuspensum, du har været igennem.

Eksamenen har en varighed af 4 timer.

Udbytte
Efter eksamenen får du et  
eksamensbevis, der viser, at du har 
bestået Project Excellence®  
– Advanced-eksamenen.

Herudover får du en feedbackrapport, 
der viser dine styrker og udviklings-
områder inden for de 44 emner, der 
indgår i eksamenen. Rapporten er et 
væsentligt bidrag til, at du målrettet 
kan styrke dig selv på din videre færd 
som projektleder.

Du får
Før: Intromail med en beskrivelse af 
eksamenen og de materialer, du må 
medbringe.

Under: Kaffe, vand og frugt

Efter:
• Samlet bevis for deltagelse i 

Projektledelse 1, Projektledelse 2, 
Projektledelse 3 og Projektledelse 4

• Feedbackrapport
• Eksamensbevis

Forudsætninger for at kunne 
deltage
For at kunne deltage skal du have 
taget følgende kurser hos Implement 
Learning Institute:

• Projektledelse 1: Få styr på din 
projektopgave

• Projektledelse 2: Sådan leder  
du din projektgruppe

• Projektledelse 3: Få dit projekt i mål

• Projektledelse 4: Styrk dit personlige 
lederskab i projektet

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

EKSAMEN: PROJECT EXCELLENCE®  
– ADVANCED

learninginstitute.implement.dk

Implement Consulting Group er blevet 
evalueret og godkendt som udbyder 
af projektlederuddannelser af Project 
Management Institute (PMI).

Project Excellence® er et registreret 
varemærke tilhørende Implement  
Consulting Group.

http://learninginstitute.implement.dk
https://learninginstitute.implement.dk/

