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Webinar: Projektbeskrivelse
Gør ligesom flere end 700 tidligere kursister og tilmeld dig webinaret "Projektbeskrivelse"! Forudsætningen for et
succesfuldt projekt er en god projektbeskrivelse, der klart beskriver projektets formål, mål og rammer. På dette webinar
får du overblik over metoder og værktøjer til en kvalitetsfuld projektbeskrivelse. Webinaret varer en time.

Fantastisk udbytterigt og meget professionelt gennemført
- Jens Boye Nielsen, Solar A/S
Udbytte
Webinaret giver dig indblik i følgende:
Hvad kendetegner et projekt?
Beskrivelse af projektets formål og mål
Målformulering - SMARTe mål
Målhierarki
Cost - benefit analyse
Viden om eksamenskrav og -form på "Det fleksible uddannelsesforløb - for projektledere og IT-projektledere".

Målgruppe
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Webinaret er et tilbud til kurserne på "Det fleksible uddannelsesforløb - for projektledere og IT-projektledere". Webinaret
er et af tre webinarer, hvor metoder og værktøjer til projektstyring repeteres, bl.a. som forberedelse til eksamen på denne
uddannelse.
Andre interesserede er velkomne til at deltage i webinaret.

Sådan deltager du
Du tilmelder dig her på siden. Få dage før webinaret sender vi dig en mailindkaldelse med link til webinaret og information
om, hvordan du får adgang til webinaret.
Du deltager via computer, smartphone eller tablet med adgang til Internettet. Undervejs kan du chatte med de øvrige
deltagere og via chatten stille spørgsmål til underviseren/værten. Det eneste du behøver, er en computer, smartphone
eller tablet med internetadgang og lyd samt en stille og rolig plads.

Se en optaget version af webinaret
Hvis du ikke har mulighed for at deltage på webinaret, når det bliver afholdt, kan du se en optagelse af et tidligere
webinar. Udfyld formularen og få adgang i dag.

Har du faglige spørgsmål så kontakt
Gitte Pedersen
+45 72201088
gpe@teknologisk.dk
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