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HVEM

Kurs 1 passer for personer med erfaring som prosjektdeltaker, prosjektleder eller personer som vil
inn i slike roller i fremtiden.
Kurs 2 passer for de som har gått kurs 1 eller personer med solid prosjektledererfaring.

HVA

Begge kursene vil ha en praktisk tilnærming, med fokus på bruk i maritim bransje. Bakgrunnen og
fundamentene for temaene er basert på ny og gjeldende kunnskap. Temaene vil knyttet opp i en
praktisk sammenheng gjennom bruk av relevant erfaring og case.

HVORDAN

Hvert kurs gjennomføres fordelt over 2 samlinger. Begge kursene åpner for innspill fra deltakernes
egne erfaringer og vil bruke disse i diskusjon og oppgaver for å gjøre innholdet aktuelt og relevant.

Praktisk prosjektledelse 1.
Kontroll og styring av prosjekt I
2 dager
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

Oppstart – generelt om prosjekter
Prosjektledelsessuksess vs prosjektsuksess
Prosjekter som strategi
Tidsplanlegging, Hva og hvordan
Planleggingsprosesser
Ressursplanlegging & Skalering
Risiko & Usikkerhetshåndtering

>>
>>
>>
>>

Prosjektlederkompetanse & Selvledelse
Team & Teamledelse
Ledelse av interessenter
Motivasjon & Kommunikasjon i prosjekter

Menneskelig kompetanse I
3 dager

- Introduksjonspris: 10.000,- (14.900)
- Oppstart: Jan/Feb 2020
- Min 10, max 15 deltakere
- Kurssted: NTNU/NMK
- Instruktør: Anthony Vike
Danielsen

Praktisk prosjektledelse 2.
Menneskelig kompetanse II
3 dager
>>
>>
>>
>>
>>

Ledelse av interessenter (videre)
Læring i og mellom prosjekter
Samhandling med aktører i prosjektet
Team og teamledelse (videre)
Prosjektlederkompetanse & Selvledelse

Kontroll og styring av prosjekt II
2 dager

>> Innkjøp og forhandlinger
>> Prosjektmodenhet & Prosjektstrategi
>> Prosjektøkonomi / Kostnadsstyring /
Forretningsforståelse
>> Risiko & Usikkerhetshåndtering (videre).

Prosjektledelse 1&2 er et samarbeid mellom NTNU Ocean Training AS, NTNU, Maritimt Forum Nordvest, ÅKP og MAFOSS. Påmelding: NTNU Ocean Training AS, Campus Ålesund, tel. 70111500, e-post: martime@ocean-training.no

