
PMI®-validerad projektledningskurs 
5 hel- eller 10 halvdagar av PRAKTISK, internationellt erkänd

projektledning med agila och traditionella metoder

PMI®, Project Management Institute, är världens ledande organisation såväl för blivande som 
certifierade och erfarna projekt- och programledare.  Med över 600 000 medlemmar världen 
över och med guideboken PMBOK® med dess metoder, kunskapsområden och processer be-
traktas PMI® idag som en internationell de facto standard.  Dessutom var PMI®  delaktig för 
projektledningsstandarden ISO21500. 

Vi på ProgressLEAD’s affärsområde LearningLEAD är en av idag endast 600 certifierade utbildare 
- en sk. ATP (Authorized Training Partner), med individuellt certifierade Authorized Training In-
structors. 

Vi erbjuder utbildning i denna, världens största standard med material godkänt och levererat av 
PMI®,  men med praktiska, applicerbara övningar. Vi har över 20 års erfarenhet som utbildare av 
Fortune 500 företag och organisationer världen över. Vi ger grunderna i samtliga kun- 
skapsområden som en projektledare behöver för att lyckas, samtidigt som vi förankrar teorin med 
praktiska övningar, kopplat till deltagarnas behov. 

The Project Management Professional (PMP) is a regis-
tered  trademark of the Project Management Institute, Inc

Vi erbjuder
• Teori och kunskap kring områdena “människor, processer och organisations- och  

affärsmiljöer” - det som idag anses vara grunden för god projektledning
• Kunskap kring traditionell, sekventiell projektledning, Lean-Agile ledning av initiativ och/eller innova-

tion samt sk. hybridmodeller.
• Kunskap kring när och under vilka omständigheter man väljer vilken av dessa tillvägagångssätt
• Internationellt gångbar terminologi med både svenska och engelska termer
• Insikt i de 10 kunskapsområden som en projektledare bör behärska
• Kluriga och roliga uppgifter förankrade i de utmaningar som deltagarna dagligen brottas med
• Material direkt från PMI®

• Erfarna svensktalande instruktörer, vana att handskas såväl med nybörjare som erfarna specialister
• “Tailoring from the Podium” dvs instruktörer som kan engagera och entusiasmera och anpassa under-

visningen efter omständigheterna
• Med avslutad kurs och tillräckligt många timmar av praktisk projekterfarenhet kan deltagare genomföra 

en PMP® certifiering, om de önskar.  I så fall, kan vi coacha kring applikationsprocessen och erbjuda 
extra certifieringsmaterial i form av träningsdatabaser. 
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