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PRINCE2® Practitioner Klassrumsbaserad (inkl certifiering) 
 
PRINCE2-utbildning kan hjälpa dig att uppnå dina mål och hantera projekt mer effektivt. 
 
PRINCE2® Practitioner ger dig allt du behöver veta för att tillämpa PRINCE2-metoden effektivt på det 
sätt du hanterar dina projekt. Våra klasskurser ger dig möjlighet att lära dig av och engagera dig i 
utbildare som är passionerade och kunniga om sitt område. PRINCE2® Practitionerkursen ger möjlighet 
att tillämpa begreppen i PRINCE2® metoden på en fallstudie och förbereder deltagarna inför PRINCE2® 
Practitioner examineringen. 
 
KURSÖVERSIKT 
 
Denna nivå syftar till att deltagarna ska lära sig att applicera och genomföra ett mindre komplicerat 
projekt, i en miljö som stödjer PRINCE2® . För detta ändamål är det nödvändigt att deltagarna innehar 
kompetensen som erhålls på foundationnivån. Under kursen kommer deltagarna att öva på att tillämpa 
och anpassa PRINCE2® på olika konkreta fall samt ta itu med de behov och problem som kan uppstå i 
ett projekt. 
 
MÅL MED KURSEN 
 
§ Använd PRINCE2 principer i projekt sammanhang 
§ Tillämpa och skräddarsy relevanta aspekter av PRINCE2-teman i projekt sammanhang 
§ Tillämpa och skräddarsy relevanta aspekter av PRINCE2-processer i projekt sammanhang 
 
VAD INGÅR?  
 
Kursöversikt  
§ Introduktion och examen teknik (Examens tips och tricks)- PRINCE2-principer 
§ PRINCE2-teman 
§ Aktivitetsbaserad fallstudie  
§ Processer 
§ PRINCE2 genomgång 
§ Test exam PRINCE2 Practitioner 
§ En omfattande samling av dokumentmallar för att starta implementeringen av PRINCE2 
§ Utbildningsguide för att hjälpa dig med din studie 
§ Examensfrågor: frågor, svar och förklaringar 
 
Följande kursmaterial ingår i denna kurs: 
§ Praktisk kurs i PRINCE2, förklarad genom projektets olika faser och nivåer.   
§ Utbildnings vägledning och coaching 
§ Online prov samt certifiering 
§ PRINCE2 Ordlista Svenska - engelska (många andra språk finns tillgängliga på begäran och 

kostnadsfritt!) 
§ Alla officiella PRINCE2-mallar 
§ PRINCE2-processkarta (digital kopia) 
§ Litteratur i pdf; 'The Essence of PRINCE2' (Sammanfattning av PRINCE2 2017 boken) 
§ Officiell PRINCE2-manual (pappersbaserad) skickas till dig per post. 
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EXAMEN OCH CERTIFIERING 
 
 
PRINCE2® Practitioner Certifiering   
§ 2.5 timmar 
§ Objektivt prov 
§ 68 frågor 
§ 55 procent rätt krävs för godkänt 
§ Bok får användas (endast PRINCE2® manualen) 
§ Godkända kursdeltagare får PRINCE2® Practitioner Certifikat från Peoplecert/AXELOS. 
 
 
OMDÖME / RECENSIONER 
 
 
”Mycket bra leverantör av kurser och certifieringar. Har varit kund hos AVC i ganska många år och 
kommer alltid tillbaka till dem när jag behöver en kurs eller certifiering. Jag är mycket nöjd med 
kvaliteten och servicen AVC levererar.” 
 
Stefan Månsson 


