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-et 9 dages kursusforløb
for dig der arbejder med projekter

  Start d. 14. august 2019



Arbejder du som projektleder eller bliver du involveret i projekter 
i nær fremtid, så er den Grundlæggende Projektlederuddannelse et 
godt tilbud til dig. Uddannelsen er et udviklingsforløb på i alt 9 
dage, opbygget af 4 moduler af 2-3 dages varighed.

9 dages kursus 
opdelt i 4 moduler

Modul 1
3 dage - Dato: 14.08.19 - 16.08.19

Modul 2 
2 dage - Dato: 22.08.19 - 23.08.19

Modul 3 
2 dage - Dato: 29.08.19 - 30.08.19

Modul 4 
2 dage - Dato: 05.09.19 - 06.09.19
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Pris og tilskud
Modulerne gennemføres under AMU-lovgivningen.  
Virksomheder kan søge VEU-godtgørelse for medar-
bejdere i AMU-målgruppen. 
Pris for AMU-målgruppe: 1674,-  kr. 

Tilmelding
www.efteruddannelse.dk 
Kontakt Kursuscentret for yderligere info.
kursus@eucnordvest.dk - Tlf. +45 99 19 19 19

Hvem kan deltage:
Uddannelsen er for nuværende og kommende 
projektledere, der ikke har en lang teoretisk 
uddannelsesbaggrund, men har behov for de 
grundlæggende forudsætninger og værktøjer 
indenfor projektledelse og - styring.

De 3 AMU kurser, der indgår er:
AMU nr. 49445 � Projektledelse, 3 dage 
AMU nr. 40593 � Lederens projektplanlægning, 3 
dage AMU nr. 43572 � Ledelse af 
forandringsprocesser, 3 dage

Indhold:
Formålet med uddannelsen er at du lærer, hvordan man 
praktiserer god projektledelse.

- Hvad er god projektledelse og hvordan bliver jeg god til det?

- Projektlederrollen fra start til slut.

- Hvordan vælger jeg den rigtige projektstyringsmodel?

- Projektlederens værktøjer.

-  Hvordan styrer du et projekt til succes, herunder faldgruber 
i de forskellige projektfaser og måder at undgå disse?

-  Udarbejdelse af en projektplan med aktivitetsoversigt, res-
sourceoversigt, tidsplan med milepæle.

-  Hvordan skaber du motivation og engagement, når du skal 
starte et projekt og sammensætte og udvikle en projekt-
gruppe?

-  Hvordan forankres projektet i forhold til anvendelse og 
læring? 

Uddannelsen giver dig også mulighed for at opbygge et net-
værk med andre projektledere.

Den grundlæggende 
PROJEKTLEDERUDDANNELSE

Minimum deltagerantal: 12
Afvikles på Kursuscentret, EUC Nordvest, 
Lerpyttervej 52, 7700 Thisted.




