
Projektledelse
Inkl. Agil Projektledelse & Projektøkonomi

Du får en række af de konkrete værktøjer og de vigtigste færdigheder der skal til, 
for at kunne lede og gennemføre succesfulde agile projekter 

Dette kursus klæder dig godt på, så du både kan styre OG 

opnå vellykkede resultater med dine projekter - hvad enten 

de er store eller små. At planlægge og holde styr på suc-

cesfulde projekter kan være svært. Der er mange faktorer, 

du skal have overblik over, inden du kaster dig over at styre 

eller lede et projekt.

 

Du undervises derfor i de faktorer samt de metoder, som du 

skal bruge til at håndtere dem - herunder interessentana-

lyse, Scope og Agil projektledelse med Scrum. Dertil får du 

viden om, hvordan du bedst sikrer en balance og sammen-

hæng mellem ressourcer, økonomi og tid i projektarbejdet. 

Kvalitetssikring af projekters succes handler i høj grad også 

om kommunikation, og derfor kombineres undervisningen 

i projektledelse med grundlæggende kommunikationsteori. 

Du vil også blive undervist i regnskab, budgetlægning og 

budgetopfølgning – med et særligt fokus på omkostninger 

og likviditetsvirkninger ved gennemførsel af projektet – så 

du ligeledes opnår kendskab til de økonomiske aspekter af 

projektarbejde. 

Kurset henvender sig især til personer, som ønsker job som 

enten projektdeltager eller -leder. 

Projektledelse i praksis (10 ECTS)
• Hvad er et projekt? 

• Hvilke faktorer skal du være særligt opmærksom på? 

• Et projekts livscyklus/faser

   - herunder formål og hvordan de organiseres  

• Forskellen mellem projektstyring og projektledelse  

HR i projekter
• Forhandlingsteknik

•  Motivation

• Forskellige ledelsesstile og -beføjelser 

• Kommunikation ift. projekter 

• Stress-håndtering 

• Projektlederens kompetencer og opgaver

Samarbejde i projektgrupper
•  Konflikthåndtering 
• Sammensætning af projektgrupper

• Innovation 

   - herunder kreativitetsteknikker og praktiske øvelser 

 

Værktøjskassen
• Fastlæggelse af projektets formål og delmål 

• Udarbejdelse af en interessentanalyse

• Udarbejdelse af en risikoanalyse 

   - herunder identifikation og håndtering af risici
• Hvorfor både interessent- og risikoanalyse er 

   essentielle for vellykkede projekter 

Projektøkonomi, tids- og ressourcestyring
• Værktøjer til at sikre sammenhængen mellem 

   økonomi, tid og selve projektet 

• Milepæls- og aktivitetsplaner 

• Aktivitetsnedbrydning 

• Regnskab 

• Budgetopstilling, -opfølgning og -revidering

Agil projektledelse med Scrum
• Scrum – praktisk erfaring og kompetencer 

• Forskellen mellem klassisk og agil projektledelse 

• Hvordan processen forløber i et Scrum-projekt 

Kursets indhold

6 ugers kursus for ledige

6 ugers kursus for ledige  

Godkendt på national & regional positivliste

Scrum, Projektledelse & Økonomi 

 

Undervisning 
5 dage om ugen



Kursusformen
 
Fremmøde
Alle hverdage fra kl. 09.00 til 15.00. Den ugentlige un-
dervisning er på i alt 30 lektioner, og der veksles mellem 
teori og praktiske øvelser. Der er pc, samt undervis-

ningsmateriale til rådighed under hele forløbet.

Online
Som online kursist følger du fremmødeundervisningen, 
men deltager hjemmefra på din egen computer. Skema, 
underviser samt undervisningsmateriale er det samme 
om du deltager som fremmøde eller online kursist.  
  

Karrierecoach
Uanset hvordan du deltager i kurset, så får du mulighed 
for at sparre med Itucations karrierecoach vedrørende 
CV, ansøgning og jobstrategi. Mere information følger 
ved kursusstart.

Andet
Projektledelse er et akademifag fra akademiuddannel-
sen Ledelse og projektledelse, som udbydes på vegne 
af Cphbusiness under Lov om Åben Uddannelse. Mo-
dulet kan afsluttes med en mundtlig eksamen.

Kommende kurser

Praktisk information

Information til a-kasser og jobcentre

Godkendt på national positivliste   
Listetitel: Projektledelse 
Akademikode: 37518 

Godkendt på regional positivliste  
- se listetitel og listenumre på vores 
hjemmeside

Pris  
kr. 25.701,66 (ex. moms)

Ugepris: kr. 4.283,61 (ex. moms)

AR237 / betalingstilsagn sendes til
Cphbusiness 
ledig@cphbusiness.dk (sikker mail)

CVR-nr.: 31678021
P-nr.: 1019598469 
Skolekode: 280557

 

Fremmøde eller Online

6 uger  

Dansk 

10 point (ved bestået eksamen) 

Gratis, hvis du er berettiget til et 
6-ugers kursus gennem jobcenteret

www.itucation.dk 
Eller kontakt Itucation, så hjælper vi dig

Itucation 
Svanevej 22  
2400 København NV 

Tlf. 7027 2784

kurser@itucation.dk (sikker mail)

www.itucation.dk

Kurset er for dig, hvis du...

 L Er motiveret og har ambitioner om at arbejde med 
projektledelse - enten som projektleder eller pro-
jektdeltager

 L Har en relevant erhvervsuddannelse, en gymnasiel 
uddannelse eller uddannelse på samme niveau 
samt min. 2 års erhvervserfaring 

Projektledelse inkl. Agil Projektledelse & Projektøkonomi
 

Godkendt på 
den nationale og 

den regionale
positivliste

Kursusform

Varighed  

Sprog  

ECTS 

Pris 

Tilmelding

Kontakt

 ¬ 04. april - 19. maj 2022

 ¬ 23. maj - 05. juli 2022

 ¬ 15. august - 23. september 2022


