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PROJEKTLEDELSE

På faget projektledelse får du styr på 
grundlæggende projektledelsesbegreber, 
projektlederens rolle og hvordan du forbereder 
projektet, så det bliver en succes. Du vil 
få mulighed for at gennemgå og træne alle 
de essentielle værktøjer i projektplanlægning, 
som gør dig i stand til at overskue og forstå hele 
projektforløbet fra målformulering til afslutning.  

Vi sætter fokus på din rolle som leder og 
facilitator i projektarbejde. På faget udvikler 
du dine kompetencer til at arbejde med 
projektgruppens menneskelige ressourcer, og 
du får de grundlæggende projektværktøjer, du 
skal bruge for at få succes med et projekt. 

6 UGERS JOBRETTET UDDANNELSE



Faget projektledelse giver dig kompetencer til 
at kunne lede mindre eller mellemstore projekter, 
og du lærer, hvordan du skaber de mest optimale 
rammer for projektarbejde. 

Du bliver i stand til at afgrænse problemstillin-
gerne og finde de rette løsningsmodeller både på 
ledelsesmæssigt og operationelt niveau. Du lærer 
desuden at allokere projektets ressourcer, så de 
bliver udnyttet bedst muligt. Vi fokuserer samtidig 
på forskellige metoder inden for projektledelse og 
på, hvordan du udvikler din egen praktiske projekt-
ledelsesstil. 

Indhold
 ▪ Praktisk projektledelsesstil
 ▪ Projektorganisering, strukturering, økonomisk 
vurdering og faseopdeling 

 ▪ Ressourcestyring 
 ▪ Løsningsmodeller 
 ▪ Projektbeskrivelse og -specifikation, projektets 
faser, processer og struktur ved etablering, ud-
vikling og afslutning af projekter 

 ▪ Afgrænsning af problemstillinger 
 ▪ Styring af interessenter 
 ▪ Projektlederrollen og arbejdet i projektgrupper

Undervisning vil ligge i tidsrummet fra 09:00–15:00, 
og der vil være 6-10 fremmødegange. Faget 
afsluttes med en mundtlig eksamen. 

Fakta

Varighed   60 lektioner / 6 uger 

Omfang   10 ECTS 

Niveau   Akademi

Eksamen  Mundtlig

Sted   Cphbusiness i   
   København eller 
   Lyngby

Ansøgningsfrist En uge inden start

Kursuskode:   37427 

Skolekode:   280557 

CVR:    31678021

Faget er en del af akademiuddannelsen 
i innovation, produkt og produktion.

Tilmelding
Du skal udfylde blanket AR237 og aflevere 
den til din A-kasse. Din tilmelding er ikke 
gyldig før blanketten er underskrevet og 
godkendt af din A-kasse. 

Blanketten får du ved at tilmelde dig på 
cphbusiness.dk/kurser-for-ledige

Telefon: 36 15 45 00 
Mail: ledig@cphbusiness.dk  
Web: cphbusiness.dk
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