IMPLEMENTS PRINCE2®
FORLØB
PRINCE2® indeholder en række styringsprincipper der tilsammen danner grundlag
for succesfulde projekter. For at kunne nyttiggøre principperne skal du have et samlet
overblik over PRINCE2® og forstå nuancerne i PRINCE2® både i dybden og i bredden.

Implements PRINCE2® forløb indeholder
både PRINCE2® Foundation og
PRINCE2® Practitioner. Du beslutter
selv, om du vil gennemføre et intenst
forløb, hvor du kommer det hele
igennem på en uge – eller – om du
hellere vil dele forløbet op med en
tidsmæssig afstand imellem kurserne.
”Giver godt overblik.
God energi og god stemning”

Hovedindhold

Udbytte

Implements PRINCE2 forløb består
af 2 kurser:

Når du kommer hjem, vil du blandt
andet kunne:

•• PRINCE2® Foundation
•• PRINCE2® Practitioner

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

Forløbet afsluttes med en eksamen,
hvor du opnår certifikat som
”Registered PRINCE2® Practitioner”,
forudsat at du består denne.

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

®
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Deltagere
Du er projektdeltager eller allerede
godt på vej som projektleder.
Du ønsker, at opnå et certifikat som
”Registered PRINCE2® Practitioner”
og/eller få dyb indsigt i PRINCE2® 
og dermed inspiration til en række
styringsmæssige tiltag, som kan gøre
dine projekter endnu bedre.

learninginstitute.implement.dk

Opdelingen i de 2 kurser betyder, at du
kan tage kurserne direkte i forlængelse
af hinanden eller i det tempo, der
passer dig.

•• Være endnu mere velforberedt og
skarp 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 plus to intense kursusdage med
vekselvirkning mellem teori, øvelser 
og refleksion, opgaver, PRINCE2®
Manual, testeksamen, eksamen og
eksamensbevis PRINCE2® Practitioner
(hvis du består).

Netværk og
erfaringsudveksling
Uddannelsens opdeling i 2 kurser
bevirker, at du kommer til at møde
mange projektfolk med forskellige
baggrunde og erfaringer undervejs
i forløbet.

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

learninginstitute.implement.dk

PRINCE2 ® er et registreret varemærke
tilhørende AXELOS Limited. Swirl logo™ er
et varemærke tilhørende AXELOS Limited.
PRINCE2 ®-kurser udbydes i samarbejde
med SPOCE Project Management Ltd. Vores
PRINCE2 ®-uddannelse er godkendt af APMG ®.

Deltagerne på de enkelte kurser
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 en række oplagte muligheder til at
styrke 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

