












Projektlederuddannelsen 

Uddannelsesbevis 
Fredag den 25.02.2005 

Henrik C. Obel 

har gennernfplrt Projektlederuddannelsen rned en varighed af 6 uger. Indeholdende 
falgende pensurn: 

Terrninologi, Principper og Retningslinier for projektledelse sorn beskrevet i Project 
Management Institutes (PMI) "A Guide to the Project Management Body of 

Knowledge" (PMBOK Guide). 
I undervisningen er anvendt EMCON ' s danske overs~t te lse:  "Projektledelsens 

Grundbegreber". 

Prsesentationsteknik 

Situationsbesternt Ledelse udfra teorierne frernsat af 
Paul Hersey & Kenneth Blanchard 

Uddannelsen er afsluttet rned en starre skriftlig projektopgave rned efterfpllgende 
praesentation og eksarnination 
under medvirken af 1 censor. 

Henrik C. Obel har bestset denne eksarnen. 

Projekt- & uddannelseschef 
Henrik Frprstrup ifon Lprbner 

Censor 
Lone Krogh 
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anerkendt metoder 

Uddannelsens indhold 
Uddannelsen bestir af 6 ugers undewisning og afsluttes med en eksamen. Uddannelsen giver 
dig viden p i  specialistniveau i projektledelse og projektstyring. Undewisningsmaterialet tager 
udgangspunkt PMl ' s  materiale "Projektledelsens grundbegreber". P i  uddannelsen laerer du at 
beherske falgende discipliner: 

Project Management Framework 
Hvad bestir et projekt af? 
Hvilke processer indgir i et projekt? 
Forsti processerne i virksomhedens 
omverden. 
Overordnet introduktion til organisation. 
Hvordan hindteres interessenterne i 
projektet? 
Menneskelige faktorer. 

Project Integration & Scope Management 
Hvordan sikres, at et projekt ikke bliver 
starre og sterre og aldrig bliver fzrdig? 
Hindtering af projektets omfang. 
Hvordan udarbejdes en god projektplan? 

Project Time Management 
Styring af projekters tidsplaner. 
Hvordan Laver du en overskuelig 
og realistisk tidsplan? 
Hvordan sikrer du, at tidsplanen overhol- 
des, s i  projektet ikke bliver forsinket? 
Hvordan estimerer du projektets starrelse i 
arbejdskraft (antal timer/dage/mineder)? 
Hvad g0r du, hvislnk ting gir  galt i 
projektet? 

Project Cost Management 
Styring af projektets akonomi. 
Hvilke udgifter er der i forbindelse med et 
projekt? 
Estimerine af udgifter, herunder arbejds- 
kraft, indbb, ucderleverandarer m.;. 
Budeetlaeqnine, herunder simpel 
likv&litet&tyrGg. 
Kontrol af udgifter. Hvordan kontrolleres 
projektets udgifter? 

Project Quality Management 
Hvad er god kvalitet i et projekt? 
Projektkvalitet kontra produktkvalitet. 
Hvordan sikres god kvalitet og hvorfor 
er det vigtigt? 
Planlagning af kvalitetsaktiviteter. 
Kvalitetssikring. 
Kvalitetskontrol. 

Project Human Ressource Management 
Motivation af menneskelie arbeidskraft. 
Hvilke kraefter spiller ind-og hvad skal 
man taee haide for? 
~ennesiel ig i  relationer i et  projekt. 
Planlaegning af organisation. 

Project Communication Management 
Kommunikationsformer i moderne 
virksom heder. 
Laering om dokumentstandarder og 
medier i forbindelse hermed. 
Fastlaeggelse af kommunikationsstrategi. 
Informationsdistribution. 
Rapportering af projektets fremdrift 
(performancerapporter). 

Project Risk Management 
Risikoanalyse. 
Hvordan foretages en risikoanalyse? 
Hvordan gennemskuer man projektets 
risici? 
Hvordan stvres risici ti1 eeen fordel? 
~lanlaegniig af risikostyriig. 
ldentificerine af risici. 
Kvalitativ oikvantitativ risikoanalyse. 
Ovewigning og kontrol af risici. 








