
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Læringsutbytte 

 Bli kjent med og forstå sammenhengen mellom PRINCE2® sine prinsipper, prosesser, temaer og produkter 

 Forstå formål og ansvar til alle roller i et prosjekt 

 Få en forståelse for produktbasert planlegging og PRINCE2®s tilnærming til kvalitet i prosjekter 

 Få oversikt over og forståelse for samtlige dokumenter som inngår i PRINCE2® rammeverket 

 Bestå PRINCE2® Foundation sertifiseringseksamen 

 Ha et solid grunnlag til å fortsette på PRINCE2® Practitioner nivå 

Kursdetaljer 

 Kurset består av klasseromsundervisning og vil avsluttes med en sertifiseringseksamen på slutten av siste 

kursdag (dag 3). Det er ingen krav til forkunnskaper for å delta på kurset. 

 Undervisningen i kurset tar utgangspunkt i PRINCE2® manualen «Styring av vellykkede prosjekter med 

PRINCE2®, 6th Edition. Boken får du tilsendt i forkant av kurset. 

Sertifiseringen består av 60 minutters eksamen (norsk eller engelsk) med 75 flervalgsspørsmål. Hjelpemidler er 

ikke tillatt. For å bestå eksamen må du ha minst 50 % riktige svar. 
 

 

 

 

 

PRINCE2® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.  
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Lær markedets ledende prosjektmetode! 
Kurs og sertifisering i effektiv prosjektgjennomføring 

PRINCE2® 

Foundation 
3 dagers kurs 

 m/ sertifisering 

Vårt 3- dagers kurs med sertifisering gir deg god 

innsikt i PRINCE2® metoden. Kurset følger et 

PRINCE2® prosjekt gjennom alle faser og fase-

overganger fra oppstart til avslutning. Du 

opparbeider deg god forståelse for metodens 

rammeverk og begrepsapparat. 

Kursgjennomføring: 3 dager 

Språk: Norsk 

Pris: kr. 14.900,-  

ALT INKLUDERT 

 

EKSAMENSGARANTI 

Står du ikke på eksamen, så gir vi 

deg en ny sjanse – uten kostnad. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Målgruppe 
 

Kurset passer for både prosjektledere og 

prosjektdeltakere, og for deg som ønsker å:  

 få inngående kjennskap til PRINCE2® 

prosjektmetoden 

 formalisere din prosjektkompetanse gjennom 

sertifisering på PRINCE2® Foundation nivå 

 ta i bruk Difi sin Prosjektveiviser som er basert 

på PRINCE2® 

 
 

 

 

                                                                                                                 

                                                                                                                           

         

 

 

Dette var et meget bra kurs, faktisk noe av 

det beste jeg har deltatt på i hele min 

yrkeskarriere. Kursholderen var meget dyktig, 

læringsformen passet meg utmerket. 

Bjørn, Akershus 

 

Holte Academy har de hyggeligste folkene og 

de beste kurslederne! Jeg tror ikke jeg klarer 

å si det bedre om jeg skriver noe lenger! 

Richard Gran 

 Kursinnhold 

 Introduksjon til PRINCE2® 

 Gjennomgang av PRINCE2® 

metodens: 

-  7 prinsipper 

-  7 tema 

-  7 prosesser  

 Diskusjoner og gruppearbeid 

 Eksamenstrening og eksamen 

 

 

Markedets  

mest fornøyde  

kursdeltakere 

 

Kurset var nyttig for å få en systematisk 

innsikt i strukturert prosjektarbeid. Jeg fikk 

blant annet innsikt i hvorfor det er viktig å 

ha oppmerksomhet/ fokus på de produkter 

som prosjektet skal levere og på nytten av 

å inndele i faser. Foreleser var særs dyktig i 

å formidle stoffet på en oversiktlig og 

forståelig måte. 

Espen Gulbrandsen 

Har du spørsmål? 

Ring oss på 459 50 300 
Eller send oss en e-post: post@holteacademy.no  

www.holteacademy.no 

 


