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Projeklledelse Projektledelse

Til lykke
Du hor nu gennemført IBM Diplomuddonnelse for projekiledere, og hqr
soledes et solidt grundlog for ditvidere projektqbejde, el gnrndlqg du
børvedligeholde og udbygge hele tlden. Del kon du blondl ondel gøre
ved ot medvirk€ tiletoblerlng og opdotering qf din viksomheds
slondorder og metoder inden for olle projektforløbets fqser.

Dlplom tor gennemlød uddonn€ls€
For dt få udsledt dii diplom skql du sende dln opdqterede logbog til IBM

Uddqnnelsescenler og somlldlg meddele din lgders novn og qdresse.

IBM Uddqnnelsescenler underskdver dlplomet og sender del sommen
med din logbog til din leder for kontrqsignedng.
Du vilheretterfå udleverel dlplomel qf din egen leder.

Dettogelse I kurct FA22
"Projekfl edelse/projektplonlcegning'

* 4r, qL
rrnde6kl(r6'sPbo!!et!re.ir6"

(.'runcrg hdføflng I vtrksomhedens stondorder
for projekiplqnl@gnings- og esllme ngs
metoder/teknikker eller udorbejde oplceg til
sådonne

bennemrØn esflmenng or proJekr ofier
virkomhedens slondord - ev.f. successivkotkutotion

Gennemført plonlcEgnlng of p.ojekt med
onvendelse of mindsi to plonlcsgningsteknlkker,
jcevnfør vlrksomhedens slondqrder, evt.. GANTI. R€ssourcehlstogom. Nslv€lksdiogrom

Und€rdn (d wrro.nh*n)

Løbende opfølgning of estlmqter.
For 1id onvondes vorlghed og restvorighed.

ur.b'!ri i (d M'(er$€as)

Ln(bd1dfi (o, vnkbmh.d€.r)

Undådnfi (d virrshh€ds)

Deltqgelse i kursel FA23
"Projeklledelse/projektrevlsion'

AktlvllEler, der bør udrø.es eiår "Pojektlodelse/poJekhevlslon"

FcErdiggørelse qf revision of det på kurset
medbrogrte projekt

torelcEgge resuttqter of projektrevision for
relevqnl inslons (stvreqruoDe, metodeqnsvodio
edb-chef, ... egen leder) und66km (q ,rksmh€d€n)

Grundig indføring i virksomhedens stondorder
for projektrevlslon eller udorbejde opl€eg til
sådqnne undenrdf ('or vr s h€d€n)

Udorbojde mdlscBinlng tor personlig udvikling
sommen med egen leder


