DIPLOMERAD
PROJEKTLEDARE
Astrakan Strategisk Utbildning intygar härmed att

Ulf Solberg
Har 4 juni 2021 genomgått alla examinationer med godkänt resultat.
I diplomprogrammet ingår kurserna:
Praktisk projektledning, 3 dagar
Projektledarskap, 3 dagar
Agil Utveckling, 1 dag

Camilla Åkesson
Stockholm
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DIPLOM E RA D PROJ E K T L E DA RE – S Ä K E RS TÄ L L NY T TA N M E D PROJ E K T
Diplomprogrammet vänder sig till dig som vill få en bred projektledarutbildning. Diplomering innebär också att du får ett kvitto på din
kompetens. Programmet omfattar både metod och ledarskap. Du får lära dig att initiera, planera, genomföra och avsluta projekt.
Såväl som att skapa förutsättningar för hur effektmål ska uppnås.
– Så att du kan säkerställa nyttan med de projekt du leder.
Du lär dig leda projektteam med god kommunikation, förståelse och fungerande samspel mellan projektdeltagarna.
Under utbildningarna får du tillämpa metoder och verktyg, så att du kan använda dem direkt i din roll som projektledare.

Diplomerad Projektledare innebär att du har följande kompetenser
Teknisk kompetens
Kunna planera och strukturera upp projekt.
Sätta tydliga beslutspunkter och mätbara mål som möjliggör uppföljning.
Tillämpa verktyg för hantering av risk, intressentanalys, behovsinventering, tidplanering och aktivitetsstyrning.

Kundorientering
Ge det stöd, hjälp och underlag som beställare ibland behöver för att fatta kloka beslut och säkerställa önskat resultat för
slutkund.
Göra kopplingen tydlig mellan resultat- och effektmål.
Kunna följa upp nyttan av projekt.

Förmåga att leda
Kunna forma effektiva team även om förutsättningar inte är optimala; på grund utav en kort deadline eller delade och
begränsade resurser.
Med resultatet i fokus kunna följa upp uppgifter och ge feedback för ökad kvalité.
Anpassa sitt ledarskap efter situation och individ, för att snabbt kunna få till samspel.
Kunna släppa lös projektmedlemmarnas drivkrafter genom gemensamma mål som har en tydlig koppling till varje individs roll.
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