Projektihallinnan
verkkokurssi (nonstop)

Tämä verkkokurssi kattaa kaikki projektien menestykselliseen suunnitteluun ja ohjaamiseen
liittyvät keskeiset osaamisalueet. Kurssin tavoitteena on kehittää sinun osaamistasi siten, että
pystyt paremmin ja menestyksekkäämmin hoitamaan esimerkiksi projektipäällikön tehtäviä.
Kurssilta saat opit onnistuneeseen projektiin:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Projektin kokonaisuuden hallinta
Laajuuden hallinta
Aikataulun ja resurssien hallinta
Kustannusten hallinta
Hankintojen hallinta
Riskienhallinta
Laadun hallinta
Viestinnän ja sidosryhmien hallinta
Ketterän projektimenetelmän perusteet

Projektihallinnan verkkokurssi muodostuu 30 luentovideosta, tekstiaineistosta ja tehtävästä, jotka
luovat edellytykset projektisi onnistumiselle!

Kenelle kurssi on suunniteltu
Kurssi on ensisijaisesti suunnattu projektipäälliköille ja projektipäälliköiksi tähtääville. Voit olla jo
projektiammattilainen ja hakea kurssilta uusia näkökulmia tai olet siirtymässä projektipäällikön
tehtäviin ja haluat perehtyä huolella aiheeseen.
Verkkokurssi on suunniteltu niin, että se soveltuu kaikilla toimialoilla työskenteleville. Kurssi on
joustava valinta kiireiselle ihmiselle, koska se ei ole sidottu aikaan eikä paikkaan. Voit siis opiskella
sinulle sopivaan tahtiin ja palata haluamaasi kohtaa aina uudelleen.

Kurssin sisältö
OSA I: Johdatus projektityöskentelyyn
▪

Mikä on projekti?
▪ Onko projektilla tunnusmerkkejä?
▪ Millaisia rooleja projektista löytyy?
▪ Projektin elinkaari – Millaisiin vaiheisiin projekti jakaantuu?
▪ Miten projektisuunnitelma tehdään?
▪ Tehtävä: Projektisuunnitelma

OSA II: Projektihallinta
▪
▪

Projektin hallinta- ja ohjausmalleja
▪ Miten projektihallintaa voidaan tarkastella?
Projektin suunnittelu ja ohjaus
▪ Mitä tarkoitetaan kokonaisuuden hallinnalla?
▪ Miten projekti ositetaan?
▪ Minkä takia projekti aikataulutetaan?
▪ Mikä on kriittinen polku?
▪ Miten arvioidaan tehtävien kestoa?
▪ Milloin laaditaan PERT-kaavio?
▪ Mikä on projektin osituksen merkitys kustannusarvioinnissa?
▪ Miten arvioidaan projektin kannattavuutta?
▪ Miten projekteihin liittyviä riskejä voidaan hallita?
▪ Miten hankintoja ja laatua voidaan hallita?
▪ Mitä viestintäsuunnitelmaan voidaan sisällyttää?

OSA III: Ketterä projekti
▪

Mikä muuttuu projektinhallinnan näkökulmasta, kun projekti toteutetaan ketterästi?

Verkkotentti

Ilmoittautuminen
» verkkokaupan ostoskorissa: https://holvi.com/shop/koulutuspalvelut/
» hinta: 260 euroa + alv 24 % (käyttöoikeus 4 kk)

Ilmoittautuminen sähköpostilla ja osallistumismaksu
» sähköpostilla: info@aavatieto.fi. Ilmoita viestissä kurssin nimi, osallistujamäärä, osallistujien etuja sukunimet, sähköpostiosoitteet sekä yritys, osoite, ilmoittajan nimi ja titteli. Lähetämme sinulle
sähköpostilla vahvistuksen ja ohjeet osallistumismaksun maksamiseen ennakkoon.

www.aavatieto.fi

