MSP® – MANAGING SUCCESSFUL
PROGRAMMES
Managing Successful Programmes (MSP®) Foundation og Practitioner certificering.

Formålet med kurset er at give
deltagerne struktur, metode og fælles
sprog, som kan anvendes til at styre
programmer og de tilhørende forretningsmæssige forandringer og dermed
realisere strategiske og
forretningsmæssige mål.

Målgruppe
Kurset vil være udbytterigt for
programledere, forandringsledere,
erfarne projektledere, programsupportteams samt ledere, der har brug for
færdigheder i at styre programmer og
forandringer, eller som varetager roller
i styregrupper, der er drevet af forretningsmæssige behov for forandring.

Udbytte
På kurset lærer deltagerne en række
metodikker, fx til etablering af programmets ambition i form af en vision for og
specifikation af den ønskede fremtidige
situation, fokus på realisering af
ønskede gevinster og effekter
samt styring og koordinering af de
bidragende projekters leverancer.
Kurset vil gøre deltagerne i stand til
at etablere og styre programmer
samt skabe en bedre dialog om
virksomhedens fremtid gennem en
programtilgang.
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Ved at gennemføre dette kursus
opnår du 35 PDU
(Professional Development Units).

Kurset

Kurset giver en teoretisk præsentation
af MSP® kombineret med en række
praktiske opgaver, der løses både
individuelt og i teams med fokus på
Practitioner-eksamenen, som finder
sted på den sidste kursusdag.
Deltagerne modtager ca. 4 uger før
kursusstart et forberedelseshæfte- 
og en MSP®-manual, som deltagerne forventes at have bearbejdet
for at være bekendt med MSP®-
terminologien og elementerne i MSP®.
Kursusdagene begynder hver dag kl.
09.00 og slutter ca. kl. 17.30. Der skal
afsættes ca. 2 timer til hjemmearbejde.
Kurset gennemføres som eksternat.
Undervisningen foregår med dansk
underviser. Materialet og eksamen
er på engelsk, og er akkrediteret af
Peoplecert mod MSP Syllabus for
Foundation- og Practitioner-niveau.

Kursusmateriale
På dette kursus anvendes følgende
kursusmateriale, som er inkluderet i
kursusprisen:
•• Managing Successful Programmes
(MSP®)-manual.
•• Forberedelseshæfte.
•• MSP® Exam Candidate Guidance, som kan
vejlede deltagerne i forbindelse med MSP®
Foundation- og Practitioner-eksaminerne.
•• MSP® Practitioner-prøveeksamener, inkl.
svar.

MSP® is a registered trade mark
of AXELOS Limited.

Kontakt og tilmelding
Læs mere om indhold og pris på
learninginstitute.implement.dk eller
kontakt Implement Learning Institute
på +45 4138 0040.

