Mentorix certificeringskurser giver dig:
ü Kompetenceudviklende undervisning
indenfor projekt-, program-, og
porteføljeledelse
ü E-learning lige ved hånden,
når DU har tid
ü Personlig coaching, sparring og en målbar
udviklingsplan
ü En akkrediteret ATO partner indenfor
kursus- og konsulentydelser
ü Erfarne konsulenter og undervisere med et
solidt teoretisk fundament og stærke
praksiserfaringer

PRINCE2® Foundation
PRINCE2® Practitioner
PRINCE2® Agile
Scrum Master CertifiedTM
Scrum Product OwnerTM
Scrum Developer CertifiedTM
ITIL® Foundation
AgilePM® Foundation
MSP® Foundation
MoR® Foundation
MoV® Foundation
MoP® Foundation
P3O® Foundation
MB® Foundation

Standard forløb
ü Erfarne undervisere med 10 års erfaring
ü Undervisning hvor teori og praktisk erfaring kombineres
ü Blended Learning
- dele af kurset og forberedelsen foregår online via e-learning
ü Skab et godt netværk
ü Markedets laveste kursuspris

Online selvstudie
ü Suveræne e-læringskurser
ü 12 måneders online adgang til det gældende kursus
ü Den helt samme akkreditering som ved et standard forløb
ü Underholdende undervisning
– videoer, quizzer, testeksamen og inspirerende materiale
ü God sparing med andre online kursister
ü Kursusmateriale udviklet af erfarne undervisere
ü Rigtig meget for pengene

Type: Klassekursus / e-learning

PRINCE2® Foundation
Hvad er PRINCE® Foundation?

Udbytte

PRINCE2® er en projektledelsesmodel, som er

På kurset gennemgås principperne, temaerne og

baseret på interview af 60.000+ projektledere,

processerne i PRINCE2® og kurset giver dig et

projektdeltagere,

overblik

projektchefer,
opsummeret

styregruppemedlemmer

hvorefter
og

sat

Best

sammen

projektledelsesmodellen.

PRINCE®

og

Practices
til

er

PRINCE2®

anvendes af

projektledere over hele verden og giver et
rammeværk,

som

kan

anvendes

i

alle

sammenhænge og som giver et fælles sprog og
metodeværk, der gør det muligt at kommunikere
globalt omkring projektstyring og -ledelse.
Et centralt princip i PRINCE2® er, at man tilpasser
sin projektmodel til den verden, som projektet skal
levere i og at man gennem tilpassede temaer (som
risiko, ændringer, planlægning og roller/ansvar)

over,

hvordan

rammeværket

implementeres i virkeligheden. Deltagerne gøres i
stand

til

at

kunne

definere,

strukturere

og

igangsætte projekter efter PRINCE2-metoden og
tilpasse modellen til organisation og opgave.
Målgruppe
PRINCE® er en velegnet projektmetode til alle
organisationer,

som

ønsker

en

ensrettet

og

struktureret projektledelsesmodel, som gør det
muligt at have et fælles sprog omkring indholdet i
virksomhedens

projekter,

og

som

sikrer,

at

nyansatte forstår, hvordan projekter gennemføres

sikrer, at projektet ikke trækker flere ressourcer ud

uden at skulle sætte sig ind i en egenudviklet intern

af organisationen end højst nødvendigt for at

projektmodel.

gennemføre

kommunikation sker på de rette tidspunkter til de

udviklingen

af

de

nødvendige

produkter.

Modellen

sikrer,

at

ansvar

og

rette interessenter, og at risici bliver identificeret og
behandlet som organisationen ønsker det.

Forudsætninger
Kendskab til projektledelse er generelt en fordel,

Sprog

men ikke et krav.

Undervisningen er på dansk, men med fokus på
brug og forståelse af engelske termer. Tilhørende
materialer, e-learning og eksamen er på dansk eller

Hold kursus
2 dages klasseundervisning, som kombineres med
e-learning.

engelsk.
Eksamen

Online kursus
Få undervisning, hvor du vil, når du vil via vores
egen online e-læringsplatform.

- Multiple choice med 75 spørgsmål
- Bestås ved min. 50 % rigtige svar
- Varighed: 60 minutter

Firma kursus
Kurset udbydes også som firmakursus. Du er derfor
velkommen til at kontakte os for en nærmere drøftelse
af mulighederne.

- Uden hjælpemidler (closed book)

Type: Klassekursus / e-learning

PRINCE2® Practitioner
Hvad er PRINCE® Practitioner?

Udbytte

PRINCE2® Practitioner er overbygningen på

Kurset giver dig en dybere og bredere forståelse af

PRINCE2® Foundation. Practitioner titlen kan

PRINCE2-metoden. Kurset gør dig i stand til, at

være en værdifuld tilføjelse til dit CV og sikrer

kunne anvende metodens temaer i praksis, samt

din arbejdsgiver, at du har både teoretisk og

begrunde anvendelsen af PRINCE2 i konkrete

praktisk viden om PRINCE2®.

situationer.

Kursusmål

Forudsætninger

PRINCE2® Practitioner er overbygningen til

En bestået PRINCE2® Foundation eksamen er et

PRINCE2® Foundation og giver mulighed for at

krav, for at kunne gå til PRINCE2® Practitioner

få dybere indsigt i PRINCE2® metoden og dens

eksamen. Man kan dog godt tilmelde sig kurset

anvendelse. Hvor Foundation delen giver en

inden man har bestået sin PRINCE2® Foundation.

grundig gennemgang af projektmetoden, er
Practitioner overbygningen case baseret og

Sprog

klæder dig yderligere på, til at kunne styre

Undervisningen er på dansk, men med fokus på

komplekse projekter i et miljø, der understøtter

brug og forståelse af engelske termer. Tilhørende

PRINCE2®.

materialer, e-learning og eksamen er på
dansk/engelsk.

Målgruppe
Lettere øvede og øvede projektledere, som

Eksamen:

ønsker en dybere indsigt i PRINCE2® metoden

- Multiple choice med 80 spørgsmål

og dens praktiske anvendelse.

- Bestås ved min. 44 rigtige svar
- Varighed: 2,5 time
- Med hjælpemidler (open book)
Særligt ved Practitioner

Hold kursus
2 dages klasseundervisning, som kombineres med
e-learning.

Ønsker du at beholde din titel som ’Registered

Online kursus
Få undervisning, hvor du vil, når du vil via vores
egen online e-læringsplatform.

’PRINCE2® Practitioner’ bliver dog aldrig forældet.

Firma kursus
Kurset udbydes også som firmakursus. Du er derfor
velkommen til at kontakte os for en nærmere drøftelse
af mulighederne.

Practitioner’ skal du reeksamineres inden for 5 år
efter sidste eksamen. Retten til at bære titlen

Type: Klassekursus / e-learning

PRINCE2® Agile
Hvad er PRINCE® Agile?

Forudsætninger

PRINCE2® Agile blev lanceret i juni 2015 og er

En bestået og gældende PRINCE2® Foundation er

det

en forudsætning for at tage certificeringen.

nyeste

skud

på

stammen

inden

for

projektledelsesmetoder.
Sprog
Det er en af verdens mest komplette metoder til

På dette kursus er såvel materialer som e-learning

projektledelse, da den kombinerer de agile

og eksamen på engelsk.

metoders

fleksibilitet

og

smidighed

med
Eksamen:

PRINCE2®s skarpt definerede rammer.

- Multiple choice med 75 spørgsmål
Kursusmål

- Bestås ved min. 60% rigtige svar

Kurset giver dig kompetencerne til at integrere

- Varighed: 2,5 time

PRINCE2® og agile metoder, så de drager fordel

- Hjælpemidler tilladt (open book)

af hinanden og dermed giver mere succesfulde
projekter.
Målgruppe
Metoden

henvender

sig

til

moderne

organisationer og individer i både den private
og offentlige sektor, og som i forvejen anvender
PRINCE2®

Hold kursus
2 dages klasseundervisning, som kombineres med
e-learning.
Online kursus
Få undervisning, hvor du vil, når du vil via vores
egen online e-læringsplatform.
Firma kursus
Kurset udbydes også som firmakursus. Du er derfor
velkommen til at kontakte os for en nærmere drøftelse
af mulighederne.

Type: Klassekursus / e-learning

Scrum Master CertifiedTM
Hvad er Scrum Master Certified?

Udbytte

Scrum er en udbredt agil udviklingsmetode, der

Kurset sætter kursisterne i stand til at varetage

er egnet til alle typer af projekter, men særligt til

Scrum Master rollen i professionelle sammenhæng.

softwareleverance-projekter, hvor

Ved bestået eksamen får du certificeringen Scrum

uforudsigeligheden typisk er stor.

Master Certified.

Scrum Masterens rolle er at coache og rydde

Forudsætninger

hindringer for udviklingsteamet, samt at sikre, at

Der er ingen krav til forudgående forudsætninger.

alle processer bliver overholdt.
Sprog
Målgruppe
Kurset er primært beregnet til folk, som allerede
har erfaring med Scrum eller som efter endt
certificering skal arbejde sammen med folk med
erfaring indenfor Scrum.

E-learningen udbydes på både dansk og engelsk.
Eksamen er dog kun på engelsk.
Eksamen
- Multiple choice med 100 spørgsmål
- Varighed: 120 min. (2 timer)
- Uden hjælpemidler (closed book)

Hold kursus
2 dages klasseundervisning, som kombineres med
e-learning.
Online kursus
Få undervisning, hvor du vil, når du vil via vores
egen online e-læringsplatform.
Firma kursus
Kurset udbydes også som firmakursus. Du er derfor
velkommen til at kontakte os for en nærmere drøftelse
af mulighederne.

Type: Klassekursus / e-learning

Scrum Product OwnerTM
Hvad er Scrum Product Owner?

Målgruppe

Scrum er en udbredt agil udviklingsmetode, som

- Product Managers og Scrum Product Owners,

er egnet til alle typer af projekter, men særligt til

som er ansvarlige for at levere et produkt fra ide

softwareleverance-projekter, hvor uforudsigelig-

til anvendelse.
- Udviklingschefer eller andre, som er ansvarlige

heden er stor.

for en forretningsenhed eller forskellige ITScrum Product Ownerens rolle er at styre
releases og maksimere den forretningsmæssige

systemer
- Ledere, som er ansvarlige for den overordnede
retning af et produkt eller produktgruppe

værdi i projektet.

- Product Managers, forretningsanalytikere samt
’Presale Managers’

Udbytte
SPOC™ kurset sætter kursisterne i stand til, at

- Udviklere, systemanalytikere og testere

varetage

- Software Arkitekter

Scrum

Product

Owner

rollen

i

professionelle sammenhæng.

- Scrum Masters, som coacher Product Owner

SPOC kurset hjælper deltagerne med, at udvikle

Forudsætninger

og konsolidere forståelse af, hvad der driver

Der er ingen krav til forudgående forudsætninger.

værdi fra deres produkter – fra styring af
interessenter til release af planlægning og

Sprog

leverance.

Undervisning og e-learning er på dansk, men der
anvendes de engelske termer og engelsk i

Kurset giver dig samtidig den internationalt

undervisningsmateriale, samt supplerende online

anerkendte certificering ’Scrum Product Owner

engelsk eksamensforberedelse. Eksamen er på

Certified’.

engelsk.
Eksamen

Hold kursus
2 dages klasseundervisning, som kombineres med
e-learning.
Online kursus
Få undervisning, hvor du vil, når du vil via vores
egen online e-læringsplatform.
Firma kursus
Kurset udbydes også som firmakursus. Du er derfor
velkommen til at kontakte os for en nærmere drøftelse
af mulighederne.

- Multiple choice med 140 spørgsmål
- Varighed: 180 min. (3 timer)
- Uden hjælpemidler (closed book)

Type: Klassekursus / e-learning

Scrum Developer CertifiedTM
Hvad er Scrum Developer Certified?

Forudsætninger

Scrum er en udbredt agil udviklingsmetode, som

Der er ingen krav til forudgående forudsætninger.

er egnet til alle typer af projekter, men særligt til
softwareleverance-projekter, hvor uforudsigelig-

Sprog

heden er stor.

E-learning foregår på dansk med dertil hørende
engelsk online eksamensforberedelse. Eksamen er

Fokus er som regel på Scrum Masteren og lidt

på engelsk.

mindre på Product Owner, men kun få fokuserer
på, at få Scrum Teamet uddannet og gjort klar til

Eksamen

at arbejde agilt. Scrum Developer Certified gør

- Multiple choice med 75 spørgsmål

kursisterne i stand til, som team, at påtage sig

- Varighed: 90 min.

det fulde ansvar for en leverance.

- Uden hjælpemidler (closed book)

Målgruppe

Bonusmateriale

Kurset er primært beregnet til kursister, der

Det første modul af kurset kaldes SDC Basic, der er

allerede arbejder i et Scrum Team eller påtænker

det akkrediterede materiale, som er målrettet

at gøre det i den nærmeste fremtid.

certificeringen.

Hvis

kursisten

kun

går

efter

certificeringen, er det nok kun at fokusere på denne
del af kurset.

Udbytte
Kurset sætter kursisterne i stand til at varetage
professionelle

De underliggende sektioner er bonusmateriale,

sammenhænge. Ved bestået eksamen får du

som vedrører den praktiske erfaring og Best

certificeringen ’Scrum Developer Certified’.

Practices indenfor agil udvikling. Bonusmaterialet er

Scrum

Team

rollen

i

ikke nødvendigvis afstemt med det akkrediterede
materiale. Der er her fokus på den praktiske
anvendelse af det agile rammeværk, som udgøres
Hold kursus
2 dages klasseundervisning, som kombineres med
e-learning.
Online kursus
Få undervisning, hvor du vil, når du vil via vores
egen online e-læringsplatform
Firma kursus
Kurset udbydes også som firmakursus. Du er derfor
velkommen til at kontakte os for en nærmere drøftelse
af mulighederne.

af følgende afsnit:
- Selvorganiserende teams
- Agil planlægning og estimering
- Agil software udvikling, som virker

Type: Klassekursus / e-learning

ITIL® Foundation
Hvad er ITIL Foundation?
På

ITIL®

Foundation

lærer

du

den

Målgruppe
Kurset henvender sig til IT professionelle, ledere og

grundlæggende ABC inden for ITIL®. Kurset

forretningsprocesejere

som

ønsker

en

lærer dig det fælles sprog, som anvendes af alle,

grundlæggende forståelse af ITIL Framework, og

der arbejder eller skal arbejde professionelt med

hvordan det kan bruges, til at forbedre kvaliteten

ITIL®.

på IT Service Management i organisationen.
Derudover henvender kurset sig til personer, der
til

den

løbende

forbedring

Kursusmål

medvirker

Formålet med kurset er, at give deltagerne en

organisation, der arbejder med ITIL.

i

en

viden om ITIL terminologiens struktur og de
hovedprincipperne i ITIL Best Practices for

Forudsætninger
Deltagerne skal have en generel viden om IT og

Service Management.

forståelse for deres egen forretning. Kurset er

basale

koncepter

samt

forståelse

for

desuden meget intensivt, og deltagerne skal derfor
Deltagerne

kan

ikke

forvente,

at

kunne

afsætte tid af til hjemmearbejde under kurset.

implementere ITIL på baggrund af et Foundation
kursus uden yderligere vejledning eller mere
dybdegående kurser.

Sprog
Undervisningen er på dansk, men med fokus på
brug og forståelse af de engelske termer. bemærk

Udbytte

at e-learning fås på dansk, hvor eksamen og

Du får den grundlæggende viden om ITIL, som

materialer er på engelsk.

gør dig i stand til at bidrage til udviklingen af
processerne i din afdeling.

Eksamen:
- Multiple-choice opgave med 40 spørgsmål
- 50% af spørgsmålene skal bevares korrekt for at
bestå

Hold kursus
2 dages klasseundervisning, som kombineres med
e-learning.
Online kursus
Få undervisning, hvor du vil, når du vil via vores
egen online e-læringsplatform.
Firma kursus
Kurset udbydes også som firmakursus. Du er derfor
velkommen til at kontakte os for en nærmere drøftelse
af mulighederne.

- Varighed: 1 time
- Beståelseskriterie: 65%

Type: Klassekursus / e-learning

AgilePM® Foundation
AgilePM® er et agilt rammeværk, som giver dig

Målgruppe
AgilePM® er er en velegnet projektmetode til både

mulighed

fleksibelt

nye dynamiske organisationer, men også til ældre

samtidigt med, at der er en omkringliggende

mere hierarkiske opbyggede organisationer, som

organisation, som kræver budgetter, business

ønsker at arbejde mere fleksibelt og bevæge sig

cases og styring af ressourcer.

væk fra klassiske vandfaldsmodeller.

AgilePM’s tankesæt er, at der altid kommer

Udbytte
På kurset gennemgås grundbegreberne i AgilePM ®

Hvad er AgilePM® Foundation?

ændringer

for

og

at

lede

projekter

erkendelser

gennem

hele

projektforløbet og at dette er en naturlig del af

og kurset giver et overblik over, hvordan

alle udviklingsopgaver, at vi bliver klogere og

rammeværket implementeres i virkeligheden.

kan præcisere vores krav, jo længere i forløbet vi

Deltagerne klædes på til at være i stand til at

er.

definere, strukturere og igangsætte projekter efter
AgilePM’s metode.

Slutproduktet i et agilt projekt kan være meget
forskelligt fra det, der var planlagt i starten, men

Forudsætninger
Projekterfaring, samt kendskab til PRINCE2® og

på grund af den agile proces og styring, der

projektledelse generelt er en fordel, men ikke et

foregår gennem hele projekt, sandsynliggøres

krav.

det, at kunderne får det produkt, som de ønsker.
Dette skyldes, at teammedlemmerne løbende
udvikler og tester produktet mod kundernes

Sprog
Undervisningen er på dansk, men med fokus på

behov med det sigte at levere et fungerende

brug og forståelse af engelske termer. Vores e-

produkt frem for at følge en forudbestemt plan.

learning fås både dansk og elngelsk. Tilhørende
materialer og eksamen er på engelsk.

Hold kursus
2 dages klasseundervisning, som kombineres
med e-learning.

Eksamen

Online kursus
Få undervisning, hvor du vil, når du vil via vores
egen online e-læringsplatform.

- Varighed: 40 minutter

Firma kursus
Kurset udbydes også som firmakursus. Du er derfor
velkommen til at kontakte os for en nærmere drøftelse
af mulighederne.

- Multiple choice med 50 spørgsmål
- Bestås ved min. 50 % rigtige svar
- Uden hjælpemidler (closed book)

Type: Klassekursus / e-learning

MSP® Foundation
Hvad er MSP® Foundation?

Udbytte

MSP® (Managing Succesful Programmes) er en

Kurset giver kursisterne en grundlæggende og bred

søstermetode til PRINCE2®.

forståelse

for

metoden

og

dens

praktiske

anvendelse i programledelsen.
Som navnet indikerer, er metoden primært rettet

Ved

mod

anerkendt certificering ’MSP Foundation’.

programledelse,

men

den

fungerer

bestået

eksamen

opnås

internationalt

samtidig som en metode til meget struktureret
og kontrolleret forandringsledelse.

Forudsætninger
Deltagelse

Metoden rummer mange interessante aspekter,

på

kursus

kræver

ingen

krav

til

forudgående forudsætninger.

der i høj grad kan være nyttige – også selv om
man ikke nødvendigvis kører et stort program.

Sprog
Klassekurset udbydes på dansk. Tilhørende e-

MSP ® består af et sæt principper og processer til

learning kan vælges på både dansk og engelsk,

brug ved styringen af et program. Metoden er

hvorimod kursusmaterialer og eksamen er på

generisk og bygger på best practice. Den er

engelsk.

meget fleksibel og er designet, så den kan
tilpasses den enkelte virksomheds forhold.

Eksamen
- Multiple choice med 75 spørgsmål

Målgruppe

- Bestås ved min. 35 rigtige svar

Målgruppen for MSP-kurset er program- og

- Varighed: 1 time

projektdeltagere samt nye og øvede program-

- Uden hjælpemidler (closed book)

og projektledere.

Hold kursus
2 dages klasseundervisning, som kombineres med
e-learning.
Online kursus
Få undervisning, hvor du vil, når du vil via vores
egen online e-læringsplatform.
Firma kursus
Kurset udbydes også som firmakursus. Du er derfor
velkommen til at kontakte os for en nærmere drøftelse
af mulighederne.

Type: Klassekursus

MoP® Foundation
Hvad er MoP® Foundation?

Målgruppe

MoP® er en internationalt anerkendt tilgang til

MoP ®-kurset er velegnet til alle, som varetager

porteføljeledelse. MoP® er en velprøvet best

ledelses-supportfunktioner eller er en del af en

practice-metode, som er tætknyttet til projekt-,

supportfunktion samt ledere med kobling til det

program- og forandringsledelse.

strategiske niveau.

MoP® hjælper virksomheder med at besvare det

Forudsætninger

fundamentale spørgsmål:

Der er ingen krav til forudgående forudsætninger

Er vi sikre på, at denne investering er den rette

ved deltagelse på dette kursus.

for os og hvordan vil den bidrage til vores
strategiske mål? For derved at sikre, at det er de

Sprog

rigtige initiativer, der gennemføres.

Undervisningen er på dansk, men med fokus på
brug og forståelse af engelske termer. Tilhørende

Udbytte

materialer og eksamen er på engelsk.

På kurset gennemgås metoden og principperne
bag med henblik på, at hjælpe kursisterne med

Eksamen

at kunne definere og levere en portefølje.

- Multiple choice med 50 spørgsmål
- Bestås ved min. 25 rigtige svar

Kurset giver dig en forståelse for styring af risici,

- Varighed: 40 minutter

økonomi og ressourcer i forbindelse med

- Uden hjælpemidler (closed book)

porteføljeledelse. Herudover lærer du en række
teknikker, som gør dig i stand til at analysere og
prioritere ændringsinitiativer.

Hold kursus
2 dages klasseundervisning med tilhørende
materialer.
Firma kursus
Kurset udbydes også som firmakursus. Du er derfor
velkommen til at kontakte os for en nærmere drøftelse
af mulighederne.

Type: Klassekursus / e-learning

MoR® Foundation
Hvad er MoR® Foundation?
MoR®

eller

Management

of

Risk

er

en

Udbytte
På kurset

gennemgås

metodens

principper,

i

processer og teknikker med henblik på, at give

forbindelse med projekt- og programledelse.

kursisterne et overblik over M_o_R-rammeværket.

Certificeringen giver et sæt af teknikker og

Kurset gør dig i stand til, at vurdere hvordan disse

metoder til at få styr på de risici, der kan påvirke

principper, processer og teknikker skal benyttes og

dine resultater. I organisationer verden over

anvendes afhængigt af risiciene.

international

standard

for

risikostyring

bruges M_o_R® til at sikre, at ledere i alle dele
beslutninger om risici på strategisk, program-,

Målgruppe
M_o_R® er velegnet til alle, som har ansvar i

projekt-eller operationelt niveau.

identificeringen, analysen samt ledelsen af risiko på

af

organisationen

træffer

informerede

et strategisk program-, projekt- eller operationelt
Udover teknikker og metode anviser M_o_R®

niveau. Kurset er for dig, som er leder eller

også principper, tilgange og processer, som kan

medarbejder med fokus på risikostyring, og som

indlejres i for eksempel projektmodellen og

ønsker

anvendes

håndteringen af risici.

afhængigt

af

risicienes

størrelse,

en

grundlæggende

forståelse

for

konsekvens eller sandsynlighed.
Forudsætninger

Sprog
Undervisningen er på dansk, men med fokus på

Deltagelse i kurset kræver ingen forudgående

brug og forståelse af engelske termer. fokus på

forudsætninger.

brug og forståelse af engelske termer. Vores elearning fås både dansk og engelsk.
Eksamen
- Multiple choice med 70 spørgsmål
- Bestås ved min. 35 rigtige svar

Hold kursus
2 dages klasseundervisning, som kombineres med
e-learning.
Online kursus
Få undervisning, hvor du vil, når du vil via vores
egen online e-læringsplatform.
Firma kursus
Kurset udbydes også som firmakursus. Du er derfor
velkommen til at kontakte os for en nærmere drøftelse
af mulighederne.

- Varighed: 1 time
- Uden hjælpemidler (closed book)

Type: Klassekursus

MoV® Foundation
Hvad er MoV® Foundation?

Udbytte

MoV® er en internationalt anerkendt best

På

practice-tilgang til værdiledelse. MoV® giver

processer og teknikker. Kurset giver et overblik over

virksomheder

rammeværket, samt hvordan det implementeres i

og

individer

de

nødvendige

værktøjer til, at vurdere hvilke ressourcer, der

kurset

gennemgås

metodens

principper,

det virkelige liv.

mest effektivt maksimerer udbyttet af porteføljer,
Forudsætninger

programmer og projekter.

Der er ingen krav til forudgående forudsætninger.
Ved at give virksomheder en succesfuld og
bevist

metode,

som

supplement

til

de

Sprog

den

Undervisningen er på dansk, men med fokus på

værdi, der leveres og ressourcerne bruges mere

brug og forståelse af engelske termer. Tilhørende

optimalt.

materialer og eksamen er på engelsk.

Målgruppe

Eksamen

MoV® er velegnet til alle, som er involveret i

- Multiple choice med 50 spørgsmål

styrelsen,

ledelsen,

- Bestås ved min. 25 rigtige svar

leveringen

af

nuværende

ledelsespraksisser,

forøges

supporteringen

porteføljer,

programmer

eller
og

projekter.
MoV® handler ikke udelukkende om minimering
af udgifter, men også om at maksimere værdi på
linje med program- og projektmål.

Hold kursus
2 dages klasseundervisning med tilhørende
materialer.
Firma kursus
Kurset udbydes også som firmakursus. Du er derfor
velkommen til at kontakte os for en nærmere drøftelse
af mulighederne.

- Varighed: 40 min.
- Uden hjælpemidler (closed book)

Type: Klassekursus

P3O® Foundation
Hvad er P30® Foundation?

Udbytte

P3O® kurset giver dig den grundlæggende

På kurset gennemgås metoden samt dertilhørende

forståelse og viden om metoden og dens

principper, processer og teknikker.

tilgange.

På

kurset

gennemgås

en

række

teknikker og praktiske værktøjer, der bruges i

Kurset

etableringen af en effektiv supportfunktion til

organisations P3O®-modenhed og definere en

understøttelse af forandringer i organisationen.

supportstruktur.

Målgruppe

Forudsætninger

P3O®

kurset

er

velegnet

til

alle

med

gør

dig

i

stand

til,

at

vurdere

en

Der er ingen krav til forudgående forudsætninger.

ledelsesansvar for forandringsinitiativer.
Medarbejdere eller ledere i et program- eller

Sprog

projektkontor kan også med fordel deltage i

Undervisningen er på dansk, men med fokus på

kurset.

brug og forståelse af engelske termer. Tilhørende
materialer og eksamen er på engelsk.
Eksamen
- Multiple choice med 70 spørgsmål
- Bestås ved min. 35 rigtige svar
- Varighed: 60 min.
- Uden hjælpemidler (closed book)

Hold kursus
2 dages klasseundervisning med tilhørende
materialer.
Firma kursus
Kurset udbydes også som firmakursus. Du er derfor
velkommen til at kontakte os for en nærmere drøftelse
af mulighederne.

Type: Klassekursus / e-learning

MB® Foundation
Hvad er MB® Foundation?

Udbytte

Managing Benefits er en internationalt anerkendt

På

best

praksisser og teknikker. Kurset giver et overblik over

practice-tilgang

Managing

Benefits

til
gør

gevinstrealisering.
virksomheder

og

kurset

gennemgås

metodens

principper,

rammeværket, samt vejledning til implementering

individer i stand til, at definere realistiske

og

eksempler

på

anvendelse.

Derudover

gevinster og udarbejde business cases, som er

forberedes deltagerne på eksamen, som ligger på

tilstillet forretningsbehov og målsætninger.

kursets sidste dag.

Målgruppe

Forudsætninger

Målgruppen for dette kursus er ledere og andre

Der er ingen krav til forudgående forudsætninger.

med ansvar for at sikre realisering af gevinster
ved

forandringsinitiativer,

såsom

senior

Sprog

planlæggere,

Undervisningen er på dansk, men med fokus på

projekt-, program-, og porteføljeledere samt

brug og forståelse af engelske termer. Tilhørende

koordinerende stabsmedarbejdere.

materialer og eksamen er på engelsk.

forandringsledere,

strategiske

Eksamen
- Multiple choice med 50 spørgsmål
- Bestås ved min. 25 rigtige svar
- Varighed: 40 min.
- Uden hjælpemidler (closed book)

Hold kursus
2 dages klasseundervisning med tilhørende
materialer.
Firma kursus
Kurset udbydes også som firmakursus. Du er derfor
velkommen til at kontakte os for en nærmere drøftelse
af mulighederne.

