
EKSAMEN: PROJECT EXCELLENCE® 
– FUNDAMENTALS

Project Excellence® – Fundamentals giver dig papir på dine kompetencer.
Vigtigere endnu er det, at eksamenen er en rigtig god anledning til at komme  
igennem stoffet en gang til – og dette giver dig yderligere læring.

Hovedindhold
Eksamenen består af 180 multiple 
choice-spørgsmål, der adresserer det 
kursuspensum, du har været igennem.

Eksamenen har en varighed af 2,5 time.

Udbytte
Efter eksamenen får du et eksamens-
bevis, der viser, at du har bestået  
Project Excellence® – Fundamentals- 
eksamenen.

Herudover får du en feedbackrapport, 
der viser dine styrker og udviklings-
områder inden for de 25 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 og Projektledelse 2
• 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

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.

Ved at gennemføre Implements 
 eksamen Project Excellence®  
– Fundamentals opnår du en entydig 
dokumentation af dine kompetencer 
inden for projektledelse, ligesom det 
er en rigtig god anledning til at skabe 
yderligere læring omkring det samlede 
forløb. Efter eksamenen vil du  modtage 
en feedbackrapport, der viser dit 
niveau inden for hvert af de 25 emner, 
eksamenen dækker.

Deltagere
Du er på vej som projektleder og har 
allerede gennemført følgende kurser 
på Implement Learning Institute:

• Projektledelse 1: 
Få styr på din projektopgave

• Projektledelse 2: 
Sådan leder du din projektgruppe

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

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/

