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Teori og praksis er en unik kombination af lærebog og praktisk anvendelig håndbog for den udøvende
projektleder. Projektledelse - teori og praksis er skrevet af Bjarne Kousholt, der er en medrivende fortæller:
Han har bl.a har skrevet Projektlederbogen, som har solgt i over 6.000 eksemplarer.Projektledelse og
projektstyring er i bund og grund en meget praktisk fagdisciplin. Dette afspejles i selve bogen, der er baseret
på små 200 cases, som præsenterer problemstillinger og løsningsmuligheder fra projektlederens "virkelige
verden". Bogen er også globalt orienteret, idet den er struktureret efter principper, som kendes fra verdens
største organisation for projektledelse, Project Management Institute (PMI). Således dækker bogen et pensum
svarende til, hvad der kan forventes af en internationalt arbejdende projektleder.Projektledelse - teori og
praksis er opbygget ud fra projektets fem faser:Før projektet besluttes Planlægnings- og specifikationsarbejdet
Udførelsen af projektet Aflevering og evaluering af projektet Drift og vedligehold af afsluttet projektAt
Projektledelse - teori og praksis går i dybden med faserne Før projektet besluttes og Drift og vedligehold
adskiller den markant fra andre bøger om projektledelse, der sjældent ofrer mange ord på disse to faser. For
hver fase kommer bogen rundt om de vidensområder, som projektlederen må mestre: Styring af omfang og
indhold Sammenhæng og koordinering Planlægning og styring af tid Planlægning og styring af omkostninger
Kvalitetsledelse Personaleledelse Styring af kommunikation Risikostyring Styring af indkøbsaftalerBogen
dækker mange typer af projekter, bl.a. udviklingsprojekter, entrepriseprojekter og
forretningsudviklingsprojekter.

Brud den sunde fornuft og effektiviser jeres projekter. 7637 7092 Erik Mogensen Projektleder, vest
emo@crhconcrete. Se blandt andet vores nyeste publikationer omkring Project Management og. dk T. Vi
sætter fokus på menneskers kompetencer og ressourcer, som det bærende fundament for.
Se hvordan det kan lade sig gøre.
Brud den sunde fornuft og effektiviser jeres projekter. Medlemskab af Dansk projektledelse er relevant for
jer som ønsker en IPMA certificering og vil være en del af Danmarks stærkeste netværk for projektledere.
Aksel Rasmussen Projektleder, øst amr@crhconcrete. Brud den sunde fornuft og effektiviser jeres projekter.
Projektledelse er ansvaret, rollen og opgaven med at planlægge, organisere og styre en afsat mængde
ressourcer frem mod et fastlagt mål og formål. 7637 7085 Henning Kurser i projektledelse. Projektledelse går
aldrig af mode, og derfor er projektledelse et væsentligt spor i Implement Learning Institute. Se hvordan det
kan lade sig gøre. dk er din guide til projektledelse, projektstyring og projektmetodik.
Medlemskab af Dansk projektledelse er relevant for jer som ønsker en IPMA certificering og vil være en del
af Danmarks stærkeste netværk for projektledere. Masteruddannelserne er højere videregående uddannelser,
der læses på de danske universiteter og udbydes efter lov om. Hvordan sikrer du, at din næste opgave som
projektleder bliver en succes. Projektledelse går aldrig af mode, og derfor er projektledelse et væsentligt spor i
Implement Learning Institute. Kom hurtigt i gang med en e-handel-, business to business- eller butikskarriere.

