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Modul 1
Grundlæggende 
projektudvikling

3 dage

Modul 2 
Præferencer, 
projektstyring 
og forandrings-
ledelse

2 dage

Modul 3
Facilitering af 
projektgruppens 
samarbejde

3 dage

Modul 4
Konflikter som 
udviklingsværktøj 
og ledelse

2 dage

Modul 5 
Projektets 
business case og 
agil projektledelse

2 dage

EKSAM
EN

Kr. 39.500 ekskl. moms5 moduler á 2-3 dage

Individuel feedback

Metode og opbygning
På uddannelsen arbejder du målrettet med dine personlige udfordringer i relation til projektledelse. Vores 
tilgang er, at projektledelseskompetencer i sig selv ikke er noget værd. Det er de kun, hvis de fører til en 
ændret adfærd hos dig som projektleder. Vi arbejder derfor grundigt med at iscenesætte og facilitere 
processer, så du kan træne værktøjerne i praksis og du arbejder med en personlig handlingsplan.

Uddannelsen løber over et halvt år og består af 5 moduler á 2-3 dage ekskl. hjemmearbejde. Eksamen Uddannelsen løber over et halvt år og består af 5 moduler á 2-3 dage ekskl. hjemmearbejde. Eksamen 
gennemføres som en projektopstarts-workshop, hvor du ‘live’ designer og udvikler et projekt. Uddannelsen 
afslutter du med at modtager ½ times individuel feedback.

Projekter kan være store, små og mere eller mindre komplekse. Men fælles for dem alle er, at de rummer en 
lang række udfordringer, hvor værktøjer, kompetencer og erfaring er afgørende for at lede projektet i mål.

PPå Promentums projektlederuddannelse får du et solidt kompetenceløft inden for projektledelse. Vores 
uddannelse udvikler dine kompetencer, så du kan lede, styre og drive større projekter og sikre projektets 
forankring fra start til slut. Du får værktøjerne og metoderne til at håndtere projekters kompleksitet og du vil 
udvikle dig i din rolle som projektleder, så du kender dine egne styrker og svagheder. Du får desuden værktøjer 
til at udfordre og kvalitetsbestemme projektets resultat og effekt.

Hvem kan deltage
PProjektlederuddannelsen er for dig, der står overfor at skulle være projektleder eller allerede er projektleder. 
Det er for dig, som ønsker at udvikle dine personlige projektledelseskompetencer og opnå indsigt i projekt-
arbejdets helt specielle kompleksitet.

Har du spørgsmål? 
Er du altid velkommen til at kontakte Tina Holm : 
Tlf. 40400605 / th@promentum.dk

Sæt retning og skab resultater som projektleder
Promentum Projektlederuddannelse


