ACADEMIC

HOUSE
PROJEKTPROGRAMMET
Utbildningen som ger dig verktyg för att leda, kommunicera och driva projekt framåt
Rollen som projektledare innebär ofta stora utmaningar i såväl vårt ledarskap som i rollen att få rätt sak gjord i
rätt tid och till rätt kostnad. Denna projektledningsutbildning ger dig värdefulla verktyg, praktisk träning och
erfarenhetsutbyte med andra projektledare.
Om kursen
Programmet innehåller kurserna Praktisk projektledning
(Projektledning nivå 1), Ledarskap för projektledare
(Projektledning nivå 3) och Att presentera och övertyga
(Presentationsteknik). Du väljer själv när och i vilken
ordning du vill gå etapperna, det är din kalender som styr.
En tid innan din projektledningsutbildning får du göra en
förberedelse som består av några frågor kring vilken roll du
har, vilka utmaningar du ser och dina förväntningar på
programmet.
Inför Projektprogrammet får du också möjlighet att göra
en Extended DISC-personanalys. Analysen ger dig viktiga
nycklar och verktyg för att tolka och förstå andras beteenden i olika situationer. Det hjälper dig även att se ditt eget
beteende och anpassa det efter de förutsättningar som du
står inför. I samband med någon av dina kursdagar går du
tillsammans med en av våra certifierade konsulter igenom
din Extended DISC-analys.
Programmets mål
Projektledningsutbildningen ger dig en genuin grund för
din fortsatta roll som projektledare. Du får kraftfulla verktyg
för att leda, kommunicera och driva dina projekt framåt.
Sagt av tidigare deltagare
”Bra blandning av uppgifter och teori och personlig
feedback. Vi hade olika förkunskaper men kursledaren
anpassade det bra. Kursledaren var driven, påläst och
engagerad!”
”Det var en bra mix av teori och praktik. KANON!!”
”Allt var över förväntan! Intressant och givande. Enkla
exempel med illustrationer och fantastiskt upplägg och
pedagogik. Bra med genomgång av vad vi gått igenom.
Upprepningar ökar medvetande att ta in kunskap.”

Ur innehållet
• Projektets egenskaper - orientering av vanliga begrepp
• Projektets mål och resultat - styrning, krav och ansvar
• Utveckling av projektteam
• Projektmodellen - styr projektet efter de olika faserna
• Investera i projekt - förankra och kommunicera projekt
• Projektplanering och projektstart
• Ledarskapets betydelse för projektets framgång
• Att skapa och hantera en effektiv kommunikation
• Gruppdynamik ur ett projektperspektiv
• Motivationsteori och spelregler
• Konflikthantering - att förebygga och lösa
• Delegering
• Metoder, retorik och verktyg för en lyckad presentation
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.
Kursdatum och pris
Information om aktuella kursdatum och pris hittar du på
www.academichouse.se

Minikurs på köpet
Efter dina tre projektledningskurser får du även medverka i
tre extra halvdags minikurser där du själv väljer när och vad
du vill gå. Vi varierar urvalet av minikurser efter aktuell
forskning och vad som efterfrågas för tillfället. Utbudet
varierar därför över tid.

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

Plats
Academic Houses öppna kurser hålls i centrala belägna lokaler i Stockholm,
Göteborg och Malmö.

Kursavgift och betalning
Faktura skickar 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 exklusiva 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 plarts. 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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