Project management
Implementering av organisasjonsendringer kan visualiseres som et prosjekt hvor målet er å oppnå forbedringer
med hensyn til tid, kostnader og kvalitet.
Prosjektstyringsverktøy og teknikker er avgjørende når det gjelder å holde omstillingsprosessene på riktig spor.
Hvis du ikke innser at organisasjonsprosesser faktisk er prosjekter, kan du få ubehagelige overraskelser når ting
får uventet utfall.
Prosjektstyringsteknikker løser ikke alle problemene, men de bidrar til å gjøre prosessen med å nå prosjektmålene mer oversiktlig.
Temaer








Enkeltpersoner og teamproblemer
Styring av prosjektrisiko
Prosjektstyring
Organisasjonsstrukturer og standarder
Tidsplanlegging og styring i prosjekter
Kostnadsplanlegging og styring i prosjekter
Kvalitetsstyring i prosjekter

Gjennomføring
Gjennomføring av dette kurset er basert på arbeid med pensum. Du vil få tilgang til Edinburgh Business School
sin learning web hvor du finner pensumtekster, flervalgsoppgaver, ulike case, eksempler på eksamen og en
«test eksamen».
Samlinger/forelesninger
Helgesamlingene gjennomføres i Høyskolen Kristiania sine lokaler i Oslo. Det gjennomføres to forelesingshelger
Første samling avholdes 09. – 10. februar og andre samling gjennomføres 25. – 26. mai. Helgene er intensive
med åtte timer både lørdag og søndag (kl 9-17). Undervisningen foregår på norsk, men all litteratur er på
engelsk.
Eksamen
Uke 23 2019, 3 timers skriftlig oppmøteeksamen. Eksamen kan avlegges i Oslo, Trondheim, Bergen eller
Stavanger.
Tidsbruk
Project management er kalkulert til å ha en arbeidsmengde på ca. 200 arbeidstimer. Kurset gir 10 studiepoeng.
Kurset har avsluttende skriftlig eksamen.
Kurset inngår i følgende studium
Project management kan inngå i studiet Master of Business Administration som tilbys av Heriot-Watt University
Edinburgh.
MBA studieinformasjon
Studiets styrke er dets tverrfaglighet. Som student eksponeres du for et bredt spekter av problemstillinger som
er relevante i moderne forretningsvirksomheter. De ulike kursforfatterne er alle internasjonale kapasiteter
innen sine fagområder, og det er imponerende å se hvordan man har klart å kombinere behov for akademisk
grundighet og praktisk relevans.
MBA-graden gir deg kunnskap om emner som er grunnleggende for ledelse. Du vil utvikle analytiske ferdigheter
som er uunnværlige i problemløsning og beslutningstaking. Den vil gi deg forståelse om ledelsesprosessen og
menneskelig atferd i organisasjoner, og gi innsikt i skiftende forretningsklima, økonomiske, sosiale og politiske
miljøer som påvirker den kommersielle verden.
Påmelding
Ta kontakt med Per Hegli per.hegli@flt.no for påmelding til kurset. Søknadsfristen for FLT medlemmer vil være
04. januar 2019 og det er 10 studieplasser. Kursstart vil være februar 2019.

