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Målgruppe
Kurset henvender sig til medarbejdere med rolle som projektleder, hyppig projektdeltager, projektadministrator, program- eller porteføljeleder, projektchef, styregruppedeltager eller kvalitetssikring - der
ønsker en kompetencegivende og internationalt godkendt projektlederuddannelse med certifikat.

Forudsætninger
Nogen erfaring med projektarbejdsformen. Eventuelt en generel projektledelsesuddannelse.

Kursus resultat
Kurset giver deltagerne viden om PRINCE2-projektstyringsmetoden, således at kursisterne bliver i
stand til at tilpasse PRINCE2-metoden og anvende den i praksis til at styre projekter effektivt.
Kurset afsluttes med den internationale akkrediterede Foundation-eksamen.

Kursets tilgang til indlæring
Vores udgangspunkt er en praktisk og kritisk tilgang til PRINCE2-metoden. Såvel kursusmaterialet som
kursets tilrettelæggelse er rettet mod at nå fra teori til praksis.
Kurset indeholder en blanding af præsentationer og praktisk case-arbejde på kursisternes egne projekter. Vi er i stand til at arbejde med kursisternes individuelle projekter på kurset, da vores undervisere
arbejder som rådgivere eller har en omfattende praktisk PRINCE2 viden. Vores kursister sætter stor
pris på denne praktiske tilgang baseret på kursisternes egne projekter, idet det bringer dem væsentligt
videre i at kunne anvende PRINCE2-metoden i praksis.
På kurser med kick-off / forberedelsesdag dag, vil der i forberedelsesperioden, hvor kursisterne selv
arbejder med dokumentationen, være adgang til underviseren og andre kursister via uformelt netværk.
I forberedelsesperioden træner kursisterne praktisk brug af metoden ved at arbejde med en omfattende
praktisk case. Vi anvender i vores kursusmateriale ikke træning i at reproducere svar på teoretiske
spørgsmål, fx ved at arbejde med teoretiske spørgsmål på testprogrammer el.lign.
Vores erfaringer viser, at hvis man derimod bliver trænet i forståelse, praktisk brug og tilpasning af
PRINCE2, så består man også eksamen, og er endvidere godt på vej til at kunne anvende metoden i
praksis.

Kursusindhold
˗ Evt. kick-off / forberedelsesdag: Kurset og studiegrupper etableres. Orientering om materialer og
vejledning i egen forberedelsen. Gennemgang der giver dig indsigt i og forståelse for grundtankerne
i PRINCE2. Kick-off dagen gør egen forberedelse nemmere og inspirerer og motiverer dig til opgaven.
˗ Selvstudieperiode: Læse PRINCE2 manualen, arbejde med case-opgaver, løbende kontakt til underviser og evt. deltage i studiegruppe.
˗ Vi viser, hvordan PRINCE2 principperne er bærende for PRINCE2-metoden
˗ Veksling mellem gennemgange og praktisk brug af metoden på kursisternes egne projekter
˗ Gennemgang af PRINCE2 processer og aktiviteter
˗ Gennemgang af PRINCE2 temaer: Organisation, Business Case, Risiko, Kvalitet, Ændringer,
Fremdrift og Planlægning
˗ PRINCE2 Foundation-eksamen
Indhold varierer for de forskellige kursusprodukter.
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PRINCE2 Foundation-kursustyper
Vores kursuskoncept omfatter en række kurser med forskellig varighed og forløb. Kurset kan være delt
i flere trin: Evt. kick-off / forberedelsesdag, selvstudieperiode, kursusdage, flere kursusaftener og eksamen.
Åbne kursustyper
˗ 3 kursusdage
˗ Kick-off / forberedelsesdag og 3 kursusdage
˗ Kombineret med PRINCE2 Practitioner-kursus eller PRINCE2 Agile-kursus
Kursustyper der kun tilbydes som lukket virksomhedskursus
˗ Aftenforløb over 9 aftener
˗ Kick-off dag og 4 kursusdage
˗ Kombineret med Akademiuddannelse i fx Projektstyring

Tilpassede virksomhedskurser
Som virksomhedsforløb kan vi sammensætte individuelle forløb, hvor vi kombinerer kurset med workshops. Vi kan endvidere forberede og målrette kurset til aktuelle projekter i virksomheden. Det bliver
derved allerede under kurset muligt at arbejde med tilpasning af metoden til virksomhedens behov, og
der kan arbejdes med forankring af metoden i virksomhedens praksis.

Materialer
Kursusleverancen omfatter:
˗ PRINCE2 manual, dansk version 2017, udgivet maj 2019
˗ Kursusmappe
˗ Kursusplan
˗ Vejledning til forberedelsen
˗ Kursusopgaver
˗ Plancher fra kursusdagene
˗ PRINCE2 Ledelsesprodukter
˗ Eksamensvejledning
˗ Foundation testeksamen
˗ Case-bog med opgaver og vejledende løsninger
˗ PRINCE2 Procesdiagram og referencekort, A2 format
˗ Supplerende elektroniske materialer til download
˗ Akkrediteret PRINCE2 Foundation-eksamen
˗ Eksamens-certifikat
˗ Omkostninger til kursussted (åbne kurser)

Underviser
Underviser er akkrediteret og uddannet på vores kursuskoncept.
Kurset leveres af en akkrediteret træningsorganisation (ATO).

Undervisningsmateriale
Kursuskoncept, formidling og tilgang er baseret på John A. Hunderup, PR2 erfaringer fra PRINCE2s
begyndelse i Danmark i 2002. Undervisningsmaterialet er syvende hovedudgave.
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