Fagmodulplan

AkademiUddannelser (AU)

Projektstyring i praksis
Omfang:10 ECTS-point
Eksamensform: Mundtlig prøve kombineret med en erhvervscase, med ekstern
censur og bedømmelse efter 7-trinsskalaen.

Formål: At den studerende opnår en kompetence i at udvikle, gennemføre, afslutte
projekter i organisationen
Læringsmål: Den studerende…
Viden og forståelse
 Skal inden for projektledelsesområdet eller i et bredere perspektiv på fagområde
have udviklingsbaseret viden om projektledelse områdes praksis og central anvendt
teori og metode.
 Skal have viden om og forståelse for organisationens situation og omgivelser. Som
projekt-leder er det væsentligt at besidde den organisatoriske viden for at kunne
agere som leder af projekter (i et krydspres mellem drift/hierarki og netværk).


Skal kunne anvende forskellige metoder og teorier inden for projektledelse og
projektstyring og projektdeltagelse



Skal kunne forstå praksis og central anvendt teori og metode samt kunne forstå
områdets anvendelse af teori og metode inden for projektledelse og styring

Færdigheder
 Skal kunne anvende og kombinere et alsidigt sæt færdigheder, der knytter sig til
projektledelsesområdets praksis og arbejdsprocesser


Skal have overblik over forskellige projekttyper



Skal kunne vurdere praksisnære problemstillinger og justere arbejdsgange og
arbejdsprocesser i relation til projektformål og delmål



Skal kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder inden for
projekt-ledelse til projektets interessenter



Skal kunne iagttage og indsamle empiri om projektledelse og styring samt relatere
empirien til egen organisation og til egne ledelsesmæssige forhold, udfordringer og
tiltag på en relevant måde.

Kompetencer
 Vil kunne indgå naturligt i udviklingsorienterede og/eller tværfaglige
arbejdsprocesser inden for projektstyring og projektledelse


Skal kunne varetage ledelses- og planlægningsfunktioner i relation til
projektledelses praksis



Skal kunne identificere og udvikle egne muligheder for fortsat videreuddannelse i
forskellige læringsmiljøer



Skal i en struktureret sammenhæng kunne udvikle egen ledelses praksis indenfor
projektområdet

Indhold:
 Grundelementer og sammenhæng i forbindelse med initiering/ udvikling og
gennemførelse af et projekt


Projektlederens kommunikation- proces- og ledelsesopgaver



Projektetableringen og mandat samt evaluering



Projektværktøjer
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