420 Projektledarprogrammet
– basutbildning och möjlighet till certifiering
Kursen fokuserar på hur man som projektledare ska styra/leda projekt. Denna kurs utgår från en
etablerad modell för projektstyrning (Pejl). Teori blandas med diskussioner och praktiska övningar.
Kursen kan kompletteras med kurserna ”Praktisk projektledning” samt ”Projektledarskap –
kommunikation och samarbete”.
Målgrupp
Kursen vänder sig i första hand till projektledare och delprojektledare, men lämpar sig även för
teamledare.
Kursmål
Grundläggande kunskaper om hur man som projektledare styr och leder en insats som bedrivs i
projektform och hur projektstyrningsmodellen stöder arbetet från start till mål.
Kursinnehåll
Kursen innehåller bl.a. följande:
• Kort om utvecklings-/förändringsarbete (synsätt, definitioner, styrnivåer, koppling till ordinarie
verksamhet, m.m.).
• Roller, ansvar och mandat med fokus på projektledarrollen.
• Processen för effekt- och projektstyrning utifrån ett projektledarperspektiv.
• De olika målen i ett projekt – effektmål, produktmål och mål för tid och kostnad.
• Effektanalysen – framtagning av ”Verksamhetens beslutsunderlag (VBU/Direktiv)”.
• Projektanalysen – framtagning av ”Projektkontraktet”.
• Dialogen, rapporteringen och uppföljningen med projektägaren och styrgruppen.
• Beslutsmöten – styrgruppsmöten/projektmöten.
• Kvalitetssäkring av och i projekt.
• Projektavslut och projektutvärdering (erfarenhetsåterföring).
Kurslängd
2 dagar

(vid onlinekurs 4 tillfällen á 3 timmar)

Förkunskapskrav
Inga förkunskapskrav.
Kursarrangemang
Vid öppet kursarrangemang genomförs kursen i Pejls kurslokaler centralt i Stockholm. För närmaste
kursdatum, se www.pejl.se eller kontakta vår kursadministration 08-7328035.
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Certifiering
I samband med denna kurs finns möjligheten att bli certifierad. Certifiering innefattar ett skriftligt prov,
en inlämningsuppgift och en föredragning inför styrgrupp. I slutet av dag 2 görs den första delen av
certifieringen (det skriftliga provet). Certifieringsledaren ger dig feedback löpande under hela
certifieringsperioden.
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Välkommen med din kursanmälan
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