
PROJEKTSTYRING I PRAKSIS 
Kom i gang med videreuddannelse allerede inden afslutning af kontorud-
dannelsen.

Valgfag på ekspertniveau svarer niveaumæssigt til akademiniveau og giver derfor mulighed 
for at afslutte med privatist eksamen i akademifaget ”Projektledelse” – se adgangskrav til 
eksamen på bagsiden.

Da faget er på ekspertniveau og der kan afsluttes med eksamen på akademiniveau, vil der 
være en del læsestof som skal klares uden for undervisningstiden.

Med bestået eksamen opnår du 10 ECTS point, og er dermed i gang med videreuddannelse 
på akademi niveau allerede ved afslutning af kontoruddannelsen. 

Hvordan løser vi fremtidens udfordringer på vores arbejdspladser? Svaret er projektstyring
Kompleksitet, hastighed og forandringer udgør er en stor del af vores hverdag. Såkaldte 
”faste” opgaver kombineres i større og større grad med midlertidige eller tidsbestemte op-
gaver - altså projekter. Vi kommer derfor alle til i større og større grad at deltage i projekter 
– enten som projektdeltager eller som projektleder eller måske mere præcist som deltager i 
et projekt samtidig med vi er projektleder i et andet projekt.    

Projektledelse (Akademiuddannelsen) ruster dig til at arbejde professionelt og sikkert med 
alle faser af et projekt, så du kan styre processen fra start til slut.

God projektledelse er grundlaget for succesfulde projekter og dermed virksomhedens reali-
sering af de forventede strategier, mål og gevinster.

God projektledelse kræver derfor bl.a. overblik over interessenter, økonomi, tidshorisont, 
kvalitetskrav, risici og mål.

Målpinde
1. Eleven kan iagttage og indsamle empiri om projektkoordinering og styring samt relatere empirien til egen orga-

nisation og til egne ledelsesmæssige forhold, udfordringer og tiltag på en relevant måde.

2.  Eleven kan indgå naturligt i udviklingsorienterede og/eller tværfaglige arbejdsprocesser inden for projektstyring.

3.  Eleven kan varetage planlægningsfunktioner i relation til projektdeltagelse i praksis.

4.  Eleven kan identificere og udvikle egne muligheder for fortsat videreuddannelse i forskellige læringsmiljøer – 

formel og uformel læring i forskellige kontekster.

5.  Eleven kan i en struktureret sammenhæng udvikle egen ledelsespraksis inden for projektområdet

FAKTA
Valgfag på ekspertniveau

Målgruppe:  
Kontorelever i sidste del af 
uddannelsen

Varighed:  
1,0 uge

Lønrefusion:  
Udbetales som ved andre 
skoleforløb, dog ikke 
eksamensdagen 

Bedømmelse: 
Standpunktskarakter og 
mulighed for eksamenskar-
akter

Tidspunkt: 
Juni - august

Pris: 
Gratis undervisning, dog kr. 
1.600 for privatist eksamen 
i akademifaget ”Projekt-
ledelse”

Tilmelding:
Lene Evers Frederiksen
lef@ucholstebro.dk
99 122 232
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Undervisningen i fag på ekspertniveau tager udgangspunkt i målpindene til faget på 
erhvervsuddannelsen og læringsmålene i det akademifag du kan gå til privatist eksamen 
i. Dermed sikres, at du har den viden der skal til for at kunne deltage i eksamen på lige fod 
med kursister der har deltaget i akademifaget. 

Inden eksamen skal du have afsluttet bestemte fag på hovedforløbet, det er fag med 
indhold der også indgår i det akademifag du skal til eksamen i. Det kan både være obli-
gatoriske fag og valgfag, kontakt Business UCH for nærmere information i forhold til din 
konkrete uddannelse.

Betingelser for at kunne få adgang til privatisteksamen
For at kunne deltage i privatist eksamen skal du have gennemført en af de følgende ad-
gangsgivende uddannelser og have erhvervserfaring:
• Relevant erhvervsuddannelse 
• Gymnasial uddannelse
• Anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Du skal have mindst 2 års erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. 
Relevant erhvervserfaring fra erhvervsuddannelsen medregnes ved tilmelding til privatist 
eksamen. Hvis du kun har relevant erhvervserfaring fra igangværende kontoruddannelse, 
skal eksamen ligge i de sidste 14 dage før du er udlært. 

Eksamen afholdes i samarbejde med et erhvervsakademi og det er erhvervsakademiet der 
foretager vurdering af erhvervserfaringen i forbindelse med tilmelding.

Se mere information om valgfag på ekspertniveau på Uddannelsesnævnets hjemmeside
uddannelsesnaevnet.dk/erhvervsuddannelser under ’Kontoruddannelsen’.

10
11

20
-1

34
3

http://uddannelsesnaevnet.dk/erhvervsuddannelser

