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PROJEKTLEDNING NIVÅ 2 - FORTSÄTTNINGSKURS
Fördjupa dina kunskaper och nå projektmålen
Vi lever och verkar i en ombytlig värld där vi ständigt måste vara beredda på förändring. Nya utmaningar och
möjligheter ställer därför stora krav på dig i rollen som projektledare. För att lyckas med att nå beställarens, styrgruppens och intressenternas förväntningar så behöver du både färdigheter och verktyg som fungerar.
Om kursen
I fortsättningskursen för projektledare arbetar vi med
verktyg som säkerställer dina projektmål och effektmål.
Vi tittar på metoder för att säkerställa projektets nytta och
att projektet startar på rätt sätt. Vi lägger ett stort fokus på
projektledarens genomförande och på det viktiga avslutet
och uppföljningen. Under kursdagarna går vi även igenom
verktyg för att arbeta med flera projekt, med program och
med en projektportfölj. Kursen ger därför värdefulla kunskaper till både dig som arbetar som projektledare och till dig
som beställer projekt och medverkar i projektets styrgrupp.
Kursens mål
Utbildningen ger dig fördjupade kunskaper och träning för
att leda komplexa projekt. Som projektledare kommer du
med större precision att kunna säkerställa projektets effekter och uppfylla styrgruppens krav. Du kommer att ha insikt
och färdigheter i värdefulla verktyg för både detaljplanering
ett enskilt projekt samt att hantera och styra en projektportfölj bestående av flera projekt och program.
Sagt av tidigare deltagare
“Otroligt inspirerande och motiverande kursledare som
verkligen kändes trovärdig och med verklig erfarenhet.
Kursen gav mig många nyttiga redskap att använda i mitt
dagliga arbete.”
“Pedagogiskt, konkret och lättsamt. Mycket bra kursledare!”
“Kunnig, kompetent och trovärdig utbildare. Fångade upp
och svarade på gruppens frågor samt ledde processen bra!
Enkla, tydliga och användbara modeller. Cred till en oerhört
duktig utbildare!”
Förberedelse och uppföljning
I alla utbildningar genomför vi en individuell förberedelse
och uppföljning. Detta ger dig ett verktyg för att tydliggöra
dina egna styrkor och utvecklingsområden.

Ur innehållet
• Agil projektledning och olika utvecklingsprinciper
• Från idé till initiativ i rollen som projektledare
• Projekthierarkier och distribuerade projekt
• Business Case och projektkalkylens livscykel
• Att arbeta med nyttovärdering
• Styrgruppen, kravdialog och kravkommunikation
• Ändringshantering
• Intressentanalys och resursplan – fördjupning
• Projektledarens detaljplanering
• Earned value, resursuppföljning och effektuppföljning
• Riskhantering i genomförandet - fördjupning
• Utvärdering – Förändring och effektuppnåelse
• Programledning och portföljstyrning
• Projektkontor och PMO
• Projektledaren och ledarskapet - fördjupning
Kursdatum och pris
Information om aktuella kursdatum och pris hittar du på
www.academichouse.se. Kursen ges även i intern och anpassad form.
Anmälan
Anmäl dig på www.academichouse.se, tel 08-55 11 21 00
eller kursbokning@academichouse.se. Anmälan sker i mån
av plats.

Minikurs på köpet
För att förstärka effekten av utbildningen så bjuder vi på ett
extra träningstillfälle. När du bokar en öppen utbildning hos
Academic House så får du en valfri minikurs på köpet. Ett
bra tillfälle att få ytterligare träning, kunskaper och
erfarenhetsutbyte.

Anmälan och bekräftelse
Anmälan är bindande och en bekräftelse skickas per mail så snart du har
antagits på kursen.

Plats
Academic House öppna kurser hålls i centralt belägna lokaler i Stockholm,
Göteborg och Malmö. Plats meddelas i bekräftelsen.

Kursavgift och betalning
Faktura skickas ca 30 dagar i förväg och har betalningstid till dagen före
kursstart. I kursavgiften ingår kursdagarna, förberedande och uppföljande
självskattningstester, en extra halvdags minikurs, kursdokumentation samt
för- och eftermiddagskaffe. Kostnad för måltider och ev boende
tillkommer. Alla priser är exklusive moms.

Om du får förhinder
Vid förhinder kan du överlåta din plats till en kollega. Fram till 30 dagar
innan kursstart kan du även kostnadsfritt avboka din plats. Om du avbokar
dig senare debiteras 50% av kursavgiften fram till 15 dagar före kursstart.
Därefter debiteras hela avgiften. Vid inställd kurs återbetalas alla
kursavgifter. Inga direkta eller indirekta kostnader utöver detta ersätts.
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