Sammenligning af PRINCE2® Foundation-kurser
Hos EPM Group vælger du mellem forskellige PRINCE2 Foundationkurser, der opfylder dit individuelle behov og udnytter ressourcerne optimalt.
Alle kurserne afsluttes med den akkrediterede PRINCE2 Foundationeksamen.
Denne oversigt er en hjælp til at vælge det rigtige kursus.
Du er altid velkommen til at kontakte os for yderligere rådgivning!

Det fremragende og komprimerede kursus i praksis og teori
1 kursusdag og 3 kursusdage (F1+3)

Vælg dette PRINCE2 Foundation-kursus, når du prioriterer praktik og kvalifikationer til at komme hurtigt i gang
med projektledelse i praksis, og du vil være sikker på dine kvalifikationer til eksamen.
Pro
Fælles kick-off
Studiegrupper aktive i forberedelsesperioden
Adgang til underviser i forberedelsesperioden
Kick-off giver stor sikkerhed for, at alle kursister er
godt forberedte, - derfor:
- højt fagligt niveau på kurset
- meget praktik / case-arbejde
95 % af Practitioner-pensum er dækket
Kvalifikationer er over eksamensniveau efter kursus

Contra
3 meget intensive dage og aftener
Muligvis behov for egen forberedelse om aftenen
Store krav til planlægning af din egen forberedelse

Dag

Kursusdag

Kursusdag

Aften

Aften

Kursusdag

Eksamen

Aften

Forberedelse

Kick-off
dag

Det gode eksamensforberedende kursus med underviser
3 kursusdage (F3)

Vælg dette PRINCE2 Foundation-kursus, når du prioriterer pris, men ønsker et kursus med en underviser, der
fører dig sikkert gennem metoden og til eksamen.
Pro
Lavere pris
Kortere kursus

Contra
Første kursusdag er udgået ift. F1+3
Meget store krav til din egen forberedelse
Kun skriftlig vejledning til forberedelsen
Muligvis behov for egen forberedelse om aftenen
Ingen faglig kontakt til underviser i forberedelsesperioden
Ingen studiegrupper i forberedelsesperioden
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Det fleksible kursus, der fører frem mod eksamen
E-learning selvstudium, løbende tilmelding (CBT-F)

Vælg dette PRINCE2 Foundation-kursus, når du prioriterer eksamen og teori eller har behov for stor
fleksibilitet.
Pro
Lav pris
Du bestemmer selv tid og sted samt tempo

Contra
Mere teori end praksis
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Det ultimative kursus, der kombinerer teori og praksis
1 kursusdag og 4 kursusdage (F1+4) (kun virksomhedskursus)

Vælg dette PRINCE2 Foundation-kursus, når du prioriterer samspillet mellem teori og praksis højt og vil
kvalificere dig til at komme direkte i gang med at udnytte metoden i praksis til komplicerede projekter.
Pro
Fælles kick-off
Integration af praktik, teori og diskussioner
Kvalificerer til at komme hurtigt i gang hjemme
95 % af Practitioner-pensum er dækket
Aftenener fri til refleksion
Meget højt fagligt niveau på kurset
Mere tid på kurset
Kvalifikationer er over eksamensniveau efter kursus

Contra
5 dage, hvor du er væk fra arbejde
Højere pris
Store krav til planlægning af din egen forberedelse
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Aftenkursus. Det fremragende kursus i praksis og teori
8 kursusaftener og en eksamensaften (F-AFTEN) (kun virksomhedskursus)

Pro
Du er ikke væk fra arbejde i dagtimerne
Fælles kick-off- og overbliksaften
Trinvis forberedelse
Kvalificerer til løbende at komme i gang hjemme
95 % af Practitioner-pensum er dækket
Integration af praktik, teori og diskussioner
Højt fagligt niveau på kurset
Kvalifikationer er over eksamensniveau efter kursus

Contra
Højere pris
Længere kursusperiode
Du skal af sted flere gange
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PRINCE2® is a registered trade mark of Axelos Limited

Vælg dette PRINCE2 Foundation-kursus, når du ønsker et kursus med forberedelse og kursus trin-for-trin over
en række aftener: Du prioriterer praktik og kvalifikationer til at komme i gang med projektledelse i praksis, og du
sikrer kvalifikationer til eksamen.
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