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- det højeste akkrediterede eksamensniveau, der demonstrerer solid PRINCE2-viden. 

Målgruppe 
Du ønsker at kunne dokumentere større viden om PRINCE2-metoden ved at gennemføre den 
akkrediterede PRINCE2 Practitioner-eksamen og opnå en PRINCE2 Practitioner certificering. 

Forudsætninger 
Det formelle krav for at deltage i kurset og gennemføre PRINCE2 Practitioner-eksamen er, at 
du har bestået PRINCE2 Foundation-eksamen eller har en PMI (PMP/CAPM) eller IPMA (A, 
B, C, eller D) certificering. 

Foundation- og Practitioner-niveau 
Der findes to akkrediterede eksamensniveauer for PRINCE2: Foundation og Practitioner. 

På vores kursuskoncept lære du på Foundation-kurset PRINCE2-metoden og begynder at an-
vende den på projekter i praksis.  

Gennemfører du derefter PRINCE2 Practitioner-eksamen, viser det, at du har en dybere for-
ståelse af PRINCE2-metoden.  

I forhold til Foundation skal du ved Practitioner-eksamen kunne opfylde følgende yderligere 
krav til dit PRINCE2-vidensniveau: 

 Generelt: Sikker og dyb viden om, samt forståelse af, PRINCE2-metoden 

 Forstå tilpasning af metoden til projektet og til projektmiljøet 

 Kende og forstå sammensætningen af ledelsesprodukterne 

 Have dybere forståelse af, hvordan temaerne anvendes i praksis, herunder identificere rigtig 
og forkert brug 

 Kunne begrunde anvendelsen af PRINCE2 i konkrete situationer 

Når PRINCE2 Practitioner-eksamen er bestået, opnår du certificeringen ”Registered PRINCE2 
Practitioner”. 

Det formelle krav for at gennemføre en PRINCE2 Practitioner-eksamen er, at du har bestået 
PRINCE2 Foundation-eksamen. Men inden Practitioner-eksamen skal du have sikret dig en 
solid viden om PRINCE2-metoden. 

Vælg det rigtige kursus - afhængig af dine forudsætninger 

”PRINCE2 Practitioner Eksamenstræning” – med eksamen, 1½ dag 

- skal du vælge, hvis du inden kurset har sikret dig en solid viden om PRINCE2-metoden, fx 
sådan: 

 du har taget din PRINCE2-Foundation eksamen inden for det sidste halve år, 

 eller du har taget din PRINCE2-Foundation eksamen inden for det sidste år og i perioden 
har anvendt metoden løbende 

Kurset omfatter 1 dag med eksamenstræning og ½ dag med eksamen. 

”PRINCE2 Practitioner forberedelse” – med eksamen, 4½ dag 

- skal du vælge, hvis du har en Foundation-eksamen, der er nogle år gammel, og du ser mulig-
heden for at få løftet dine PRINCE2-kompetencer i forbindelse med, at du tager en Practitio-
ner-eksamen. 

Kurset omfatter 3 kursusdage med PRINCE2 uddannelse, 1 dag med eksamenstræning og ½ 
dag med eksamen. 
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Det er således vigtigt, at du er klar over, at du enten skal have lært PRINCE2-metoden på 
Foundation-kurset eller på kurset ”PRINCE2 Practitioner forberedelse”. 

Hvis du er i tvivl om anbefalingerne, bedes du kontakte vores kursusafdeling, så vi kan rådgive 
dig. 

Metode 
Du gennemfører egen individuel forberedelse efter vores vejledning. 

På eksamenstræningsdagen arbejder vi med de officielle Practitioner eksempel eksaminer, så du 
bliver fortrolig med at vise din PRINCE2-viden i forhold til eksamensopgaverne. Der arbejdes 
med diskussioner og gennemgang af eksempel eksamensopgaverne og i nogen grad med ud-
veksling af erfaringer med anvendelsen af metoden. 

Eksamen og beståelse 
Vi har erfaring for, at vores metode giver højere beståelsesprocent end gennemsnitlig: 

 Beståelsesprocent på vores Practitioner-koncept er ca. 95%. 

 Beståelsesprocent gennemsnit er ca. 75%. 

Kursusmaterialer og egen forberedelse 
Du får tilsendt kursusmaterialerne til din forberedelse ca. 4 uger før kurset. 

Egen forberedelse til kurset ”PRINCE2 Practitioner Eksamenstræning” er ca. 10-15 timer og til 
kurset ”PRINCE2 Practitioner Forberedelse” ca. 40-50 (PRINCE2 repetition) plus ca. 10-15 
timer (Practitioner forberedelse).  

Forberedelsestiden er naturligvis stærkt afhængig af din PRINCE2 viden før kurset. 

Kursusleverancen er komplet: Kursusmappe med kursus- og eksamensvejledning, eksempler på 
eksamensopgaver med løsninger og forklaringer samt eksamensgebyr og certifikat. Dog skal du 
selv medbringe din PRINCE2-manual (version 2009). 

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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