Byggeriets Projektlederuddannelse

Intro

Modul 1

Molio / VIA

Modul 2

Webinar hvor uddannelsen

Modulet introducerer nedenstående

Modulet definerer en analytisk

introduceres samt hvordan

hovedemner gennem casebaserede

tilgang og arbejdsform i forhold til

målhierarkiet benyttes som

opgaver med forskellige aktørsyn:

følgende områder:

• Byggeriets kompleksitet

• Aktører og interessenter

• Projektlederrollen og din DiSC–

• Risikohåndtering

ledelsesredskab.
Introduktion til den gennemgående brancherelevante case,
som det samlede forløb hæftes

personlighedsprofil
• Byggeriets juridiske rammer

Modulet tager sit afsæt i områderne:

Modul 4

Eksamen

Diplom

Modulet er værktøjsorienteret med

Eksamen er undervisernes evalue-

redskaber som:

ring af kursistens opnåede kom-

• Konflikthåndtering

petencer, viden og færdigheder af

• Forhandlingsteknik

• Styringsredskaber

• Mødeledelse

• Rapportering
• Erfaringsopsamling

Branchens krav til dokumentation er

kursusforløbet.
Kursisten udarbejder gennem
uddannelsen:

gået fra en analog til digital form og

De føres over i en refleksion over

Danner grundlag for egen værktøjs-

struktur, hvilket stiller øgede

egen indsats i forhold til personlig

På modulet underviser erfarne

kasse til værdi og anvendelse ind i

kompetencekrav til den enkeltes

udvikling nu og i fremtiden.

oplægsholdere om front-end emner

såvel profesion som branche.

digitale forståelse og færdigheder.
Endvidere tages der fat på begreber

forskellige erhvervede værk-

I modulet indgår nogle af branchens

Ligeså er der kommet nyt aftale-

som trimmet byggeri og ”just in

tøjer præsenteres i forhold til
det gennemgående caseforløb.

op på samt den anvendte
didaktiske metodik.

• Planlægning og styring

Modul 3

Endvidere introduceres

så som cirkulær økonomi, strategisk

undervisningsmaterialer,

partnerskab m.v.

• En logbog med personlige
refleksioner over egen udvikling
og læring.
• Et digitalt produkt, hvor de

mest erfarne spillere fra gennem-

grundlag, hvor eksempelvis ”Kon-

time” med demonstration af visuel

2-dages internat, hvor der også

førelsen af de igangværende

flikttrappen” introduceres og kravet

digital planlægningssoftware og hvor

kommer spændende aftenoplæg

megaprojekter, samt adjunkter og

om professionalisering generelt er

de ”7 strømme” italesættes som

Der skal afsættes en dag, hvor

omhandlende Build 4,0 værktøjer til

lektorer fra de store uddannelses-

øget – også til mødedeltagelse og

ledelsesværktøj.

evalueringen foregår ved fremlæg-

inddragelse i din hverdag.

institutioner.

ledelsesform.

udvekslingsplatform m.v.

gelse af ovenstående produkter.
2-dages internat, hvor aftenen

Mellem modulerne

2-dages internat, hvor aftenen

2-dages internat, hvor aftenen

kommer til at foregå med sjove og

Det personlige udbytte

benyttes til casebehandling.

kommer til at foregå med sociale

sociale rollespil om virtuel projekt-

Efter gennemført uddannelse har

rollespil med relevans fra dagen.

ledelse.

kursisten fået en effektiv og

Der skal forventes forberedelse

opdateret værktøjskasse, som kan

i form af deltagelse i webinarer,

anvendes i egen hverdag. Kursis-

selvstændig læsning af fagrele-

ten har desuden modtaget

vant stof eller gennemgang af

personlig og værdifuld feedback

medierede oplæg mellem

af de opnåede kompetencer fra

modulerne.

undervisere og censor.

