ACADEMIC

HOUSE
PROJEKTLEDNING NIVÅ 3 - LEDARSKAP FÖR PROJEKTLEDARE
Ledarskapsutbildning som ger dig verktyg att nå projektmålen
Utveckla dig med en projektledarutbildning som är anpassad efter projektets och projektledarens förutsättningar. Kursen ger dig verktyg för ett framgångsrikt projektledarskap med hjälp av effektiv kommunikation,
teamutveckling, motivation, konflikthantering och mötesteknik.
Om kursen
Under kursens två dagar fokuserar vi på din roll som ledare i
projektet. Vi identifierar dina kommunikations- och ledaregenskaper. Vi tittar på gruppbeteenden och ser hur vi på
bästa sätt kan få ut det mesta ur projektgruppen.
En tid innan utbildningsdagarna genomför vi en individuell
kompetensanalys som ligger till grund för diskussion och
övningar under kursen men även fungerar som ett viktigt
verktyg för dig att ha efter kursen. Analysen ger dig en
dokumenterad och tydlig bild av dina starka egenskaper
och områden att utveckla.
Kursens mål
Efter kursen kommer du att ha insikt i konkreta metoder för
att utveckla dig som person och som projektledare. Du har
verktyg för en effektiv kommunikation och kan anpassa ditt
projektledarskap efter situationen. Du behärskar skillnaden
mellan vanligt ledarskap och projektledarskap och kan
vägleda dina projektmedarbetare genom svåra beslut och
situationer. Du kommer också att ha verktyg för att arbeta
med relevanta och realistiska förväntningar på projektet.
Som projektledare kommer du att kunna fokusera på
styrkorna hos dig och ditt team.
Sagt av tidigare deltagare
“Bara att lyfta på hatten för det pedagogiska upplägget!
Tydlig koppling till aktuell forskning och egen praktik!”
“Mycket bra lärare och presentationer! Jag kommer att ha
mycket nytta av kursen.”

Ur innehållet
• Ledarskapets betydelse för projektets framgång
• Skapa och hantera en effektiv kommunikation
• Att skapa relevanta och realistiska förväntningar
• Projektets sårbarheter och framgångsfaktorer
• Att arbeta med beställare och styrgrupp
• Teamdynamik i ett projektperspektiv
• Anpassa projektledarskapet efter projektets cykler
• Att leda individer – få ut mesta möjliga effekt
• Motivationsteori – att skapa och bibehålla motivation
• Mötesteknik - Skapa effektiva möten i projektet
• Spelregler i projektet
• Projektledarens konflikthantering - förebygg och lös
• Feedback och aktivt lyssnande
• Coaching - få individen att uppnå resultat
• Delegering
• Situationsanpassat ledarskap
• Att förebygga projektstörningar
Kursdatum och pris
Information om aktuella kursdatum och pris hittar du på
www.academichouse.se. Kursen ges även i 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.

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.

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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