PROJEKTLEDNING

IHM PROJEKTLEDNING

IHM Projektledning tar ett helhetsgrepp på ledning, planering
och styrning av projekt och utvecklar din förmåga att driva
projekt effektivt och med hög kvalitet.
Under utbildningen varvas teori med praktisk tillämpning
och träning, som utvecklar dina personliga färdigheter och ditt
ledarskap.
Projektorganisationen medför stora utmaningar för såväl
projektledare som deltagare och beställare. Komplexiteten är
ofta stor, liksom mångfalden. För att ålla ihop projektet, respektera
tids- och budgetramar samt uppnå affärsmålen, krävs tillgång till
effektiva verktyg för att analysera, planera och styra processen.
SÅ HÄR ARBETAR VI
Vår pedagogik bygger på en unik lärandemodell i fyra steg; din
förförståelse, föreläsningar och gruppövningar, teknikträning
och litteraturstudier. Du får träna praktiskt genom integrerade
praktikfall och ett avslutande projektarbete i grupp.

Teambuilding – vi lägger grunden för samarbete
Att arbeta i projekt innebär ofta att möta okända människor
och tillsammans lösa en ny uppgift. Avvägningen mellan
behovet av helhetssyn och specialistkompetens är en svår
uppgift för projektledaren. I denna del vill vi skapa insikter i
dessa utmaningar, en bra inlärningsmiljö samt att deltagarna
ska lära känna varandra.
Projektmetodik – grundläggande teori
Projekt är en arbetsform med stark målstyrning och stor
flexibilitet. Alla projekt följer en livscykel som kan beskrivas som
en process med faser och beslutspunkter. I inledningsfasen
fastställs målen och man lägger grunden för hur projektet ska
genomföras. Erfarenheten visar att den tid man lägger ned på att
göra noggranna analyser och planering innan projektet s tartar,
tjänar man in flera gånger om under genomförandefasen.
IHM Projektledning ger dig omfattande kunskaper om hur
man använder olika planeringsmetoder och verktyg såsom
WBS-strukturer, milstolpar, tidsplaner och projektbudget, för
att skapa tydlighet om hur uppdraget ska genomföras. Detta är
speciellt viktigt för komplexa projekt som är svåra att överblicka.
Att dentifiera aktiviteter, bedöma tider och resursbehov är
centralt i all projektplanering. Mycket kan påverka ett projekts
framgång. Att kartlägga intressenter och risker är något som
erfarna projektledare aldrig glömmer att göra. Förseningar i ett
projekt kan leda till uteblivna intäkter, vilket kan vara allvarligare
än själva förseningen i sig.
Även överlämningen är viktig. Resultatet ska godkännas
och dokumenteras, ofta krävs det utbildning för att projektets
resultat ska kunna användas och den önskade nyttan hos
kunden kan uppstå.
Det är lika viktigt att avsluta projekt på ett tydligt sätt som att
börja det med en ordentlig avstamp. Alla projekt bör avslutas
med en slutrapport, där erfarenheter från det genomförda
projektet sammanställs.
Workshop – projektsimulering
I syfte att ge dig och andra deltagare en gemensam upplevelse
av vad det egentligen innebär att verka i ett projekt, genomför ni
tillsammans en simulering under lektionstid. Simuleringens syfte
är att öka förståelsen för vikten av planering och av att vara väl
insatt i beställarens direktiv.

Ledarskap och gruppdynamik
Under detta avsnitt får du en ökad insikt i projektledarens roll
i hanteringen av mänskliga relationer och konflikter. Här tar vi
bl.a. upp behovet av ett situationsanpassat ledarskap. Vidare
tar avsnittet upp förutsättningar för ett effektivt samarbets
klimat i projektet, samt vad du som projektledare ska tänka på
när det gäller din egen personliga effektivitet.
Program och portföljledning
Under kursen behandlas även projekt i ett större sammanhang.
Genom program- och portföljstyrning styrs resurser till de
projekt som gör mest nytta för verksamheten. Detta tillsammans
med projektkontor och certifiering av projektledare är viktiga
delar som bestämmer en organisations projektmognad.
Projektarbete
Affärsprojektet genomförs i grupp på uppdrag av ditt eller
någon annan deltagares företag, eller på uppdrag av någon
annan uppdragsgivare från näringslivet. Genom arbetet
tillämpar du dina nyvunna kunskaper på ett konkret fall.
Affärsprojektet resulterar i en kvalificerad affärsrapport som
direkt kan omsättas i uppdragsgivarens verksamhet. Arbetet
löper parallellt med ordinarie undervisning.

Vi reserverar oss för förändringar i utbildningsinnehållet.

RESULTAT EFTER PROGRAMMET
IHM Projektledning ger dig en bred, affärsmässig syn på
projekt som arbetsmetod för att nå verksamhetens mål. Du får
ökad kunskap om både teorier och metoder för att styra projekt
och insikter om både gruppdynamik och ledarskap i projekt.
Efter programmet ska du:
Ha stärkt din förmåga att ta ansvar för och driva
projekt för att nå verksamhetens mål och kunna
tilllämpa relevanta analys-, planerings- och styrverktyg.
Ha fått ökade insikter i betydelsen av den egna rollen
och gruppens sammansättning för att nå resultat i
projekt, samt kunskaper i en projektorganisations
uppbyggnad.
Ha fått ökad förståelse för vikten av att anpassa ledarskapet till den aktuella situationen och ha beredskap
för att leda och hantera mänskliga relationer i arbetsprocessen under ett projekt..

FÖRKUNSKAPER
Minst tre års praktisk arbetslivserfarenhet. Du bör ha kunskaper
motsvarande IHM Business Management. Boka personligt möte
för rådgivning.
OMFATTNING
En termin parallellt med ordinarie arbete. Utöver schemalagd tid tillkommer tid för självstudier och projektarbete.
Innehållet kan även skräddarsys och u
 tvecklas för företags
anpassat genomförande.
NIVÅ
Fristående certifikatutbildning, kan även ingå som del av
examen Marknadsekonom DIHM.

”EN BRA PROJEKTLEDARE
KAN LEDA PROJEKT I VILKEN
BRANSCH SOM HELST”
Anna Nilsson, Handledare & examinator

ANMÄLAN
Anmäl dig på ihm.se/utbildningar
För priser samt betalningsvillkor se ihm.se
VILL DU VETA MER?
Kom och få ett smakprov och känn på atmosfären på
något av våra seminarier eller informationsmöten.
Du kan också boka rådgivning för att diskutera dina
eller dina medarbetares behov och de möjligheter
en utbildning på IHM kan ge.
Ring 0200-24 00 24 eller boka rådgivning på ihm.se

