
  

  

Digital projektledelse (diplomfag)  

  

Et 5 ECTS point valgfag på diplomuddannelsen: Digital konceptudvikling   
  

Med diplomfaget digital projektledelse lærer du at igangsætte, facilitere og drive en agil 
digital (adræt/fleksibel) arbejdsproces. Vi arbejder med digital dannelse!  

Vi arbejder både med filosofien og principperne bag det at arbejde agilt, og du lærer at 
arbejde med at igangsætte og drive en iterativ (gentagende) projektproces i praksis.   

Indhold  

• Projektledelsesrolle- og ansvarsfordeling  
• Involvering af kunde, leverandør interne/eksterne eller andre interessenter  
• Værktøjer såsom timeboxing (planlægningsteknik) og opgave-prioritering  
• Strukturering af iterative projektprocesser   
• Udarbejdelse og brug af kravspecifikation og user stories  
• Risikostyring i agile projekter  

Udbytte  

Med 'digital projektledelse' får du kompetencer til at:  

• optimere en projektproces i projekter med mange ubekendte - flowforståelse 
  estimere digitale produkter  

• holde tid og budget på et projekt – uden at gå på kompromis med kvaliteten  
 sætte de bedste teams  

• opbygge og gennemføre projekter i tæt samarbejde med kunder og 
samarbejdspartnere  

Målgruppe  

Til alle er opfylder kravene, fx Projektkoordinatorer, Laboranter, Projektledere, 
institutmedarbejdere  

  
Din underviser  

Undervisningen varetages af vores erfarne chefkonsulter/undervisere. Vi har stor praktisk 
erfaring både med projektledelse og uddannelse af projektdeltagere på alle niveauer.  

Underviseren på faget er certificeret Practitioner i AgilePM, som er udviklet under DSDM 
Consortium, en af verdens førende sammenslutninger inden for Agile.  
  

  



  

Eksamen og ECTS  

Du afslutter forløbet med en skriftlig opgave med et mundtligt forsvar. En case der evt. 
beskriver din digitaliseringsudfordring og finder løsninger derpå. Casen danner ramme for 
en mundtlig eksamen på 30. min. 'Digital projektledelse' giver 5 ECTS-point.  

Forudsætninger  

Kriterierne for at blive optaget på faget er, at du har to års erhvervserfaring samt én af 
følgende:  

 en erhvervsakademiuddannelse (fx en laborantuddannelse)  
 en videregående voksenuddannelse (VVU), også kaldet en akademiuddannelse (fx i 

offentlig forvaltning og administration)  

Individuel kompetencevurdering  

Hvis ikke du opfylder adgangskravene kan du få vurderet, om din uddannelses- og 
erhvervserfaring kan sidestilles med formelle kompetencer som beskrevet i 
uddannelsens fagbeskrivelse og bekendtgørelse  

Varighed  

I alt 4 undervisningsdage, kl. 9.00-16.00, plus en dag med eksamen (30 minutter per 
deltager)  

Datoer: 30/1 + 6/2 + 20/2 + 27/2 + Eksamen den 6/3 - 2018  Pris  

Samlet pris for undervisning, eksamen- og opgavevejledning,   

Kr. 6.600,- pr. deltager.   

Undervisningsmateriale ca. kr. 350,- + moms pr. deltager.  

Kursusforplejning pr. dag pr. deltager kr. 200,- + moms.  

Pris i alt kr. 7.750,- pr. prs.  

  
Sted  
  
Erhvervsakademi Aarhus  
Ringvej Syd 104 - (Guldbygningen)  
8260 Viby J  
   
Interesseret eller for yderligere information kontakt Chefkonsulent Thomas Hey på 
they@eaaa.dk eller 7228 6174  
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