
Kommunikation 

og teamrelationer 

 FORMÅL 

Med kurset bliver du klædt på til, at du som projektleder bliver i stand til at styrke kommunikationen og teamrelatio-

nerne i projektgruppen. Du får styrket dine evner til at kommunikere effektivt som projektleder samt at anvende kom-

munikations– og teamteorier, som et aktivt middel i projektledelsesprocessen. 

 GENERELT 

Vi afholder både åbne og firmatilrettede hold. Kontakt os for at høre nærmere eller se de planlagte kursushold på 

vores hjemmeside xconcept.dk. 

 

Kurset udbydes i samarbejde med DTU Diplom - derfor er det muligt, hvis man ønsker det, at afslutte kurset med en 

eksamen, og derved opnå 10 ETCS point.  

INDHOLD 

 Personlig adfærdsprofil, herunder afdækning af egne styrker og udviklingsmuligheder i relation til projektlederrollen 

 Effektiv kommunikation i projektledelse, herunder bl.a. spørge- og lyttetekniker 

 Fra projektgruppe til projektteam; om dynamik, samspil og effektivitet i projektgruppen 

 Projektgruppens etablering, udvikling og afslutning 

 Facilitering af samarbejdsrelationer i grupper 

 Motivation 

 Konflikthåndtering og assertion 

 Effektiv mødeledelse 

 Forandringskommunikation 



FORLØB 

Kurset er bygget op omkring 6 undervisningsdage plus en dag til vejledning. Derudover skal der afsættes tid til selvstu-

die samt udarbejdelse samt udarbejdelse af projektopgave. Det er muligt at gå til eksamen som er en mundtlig eksa-

men, der tager udgangspunkt i projektopgaven. 

EKSAMEN 

For at kunne tage eksamen på DTU og optjene 10 ETCS point, skal du som minimum have gennemført en relevant ad-

gangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående vok-

senuddannelse (VVU). Desuden skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring. 

TILMELDING/KONTAKT 

Jens Lindhardt 

Telefon: 70 23 82 80 

Mobil: 30 23 31 29 

E-mail: jl@xconcept.dk 

HVORFOR XCONCEPT? 

UDBYTTE 

 Kursus på bachelorniveau 

 Udvidelse af netværk 

 Kursusbevis 

 Mulighed for 10 ETCS Point 

Xconcept er vidensrådgivere, der tilbyder dig at sætte handling bag din projektledelsesstrategi ved at blive en del af dit 

team. 

 

Vi giver dig mulighed for at fokusere på det, du er bedst til, mens vi fokuserer på det, vi er bedst til, så I kan opnå jeres 

strategiske mål, og vi derved skaber succesen sammen. 

 

Du får: 

 Virkelighedsnære løsninger, tilpasset din projektledelsesstrategi 

 Professionel rådgivning og sparring 

 Attraktive priser, idet vi arbejder med videnskoncepter 

 

Lad os vise dig, hvad vores videnskoncepter kan gøre for dig og hvorfor flere hundrede projektfolk har valgt os til at 

sikre deres strategiske mål. 

 

Hvis du gerne vil vide, hvordan dine strategiske mål opnås, så besøg os på  

xconcept.dk 
Xconcept ApS 

Sorgenfrigårdsvej 109 

2800 Kgs. Lyngby 

Tlf.: 70 23 82 80 

info@xconcept.dk 

www.xconcept.dk 


