
Bæredygtig projektledelse er et særligt udviklet fagmodul på Koordinatoruddan-
nelsen, hvor du som koordinator får spidskompetencer til at styre og koordinere 
bæredygtige projekter.

LÆR AT OMSÆTTE BÆREDYGTIGHED TIL PROJEKTLEDELSE I PRAKSIS
FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling består af 17 mål og 169 delmål. Målene 
handler i bred forstand om klima, sociale forhold og økonomi – og har væsentlig 
betydning for både virksomheder og mennesker.

Bæredygtighed ligger altså i tidsånden, men hvordan kan du som koordinator 
være med til at påvirke udviklingen i en positiv retning, og hvordan kommer du 
konkret fra en forståelse af FN’s verdensmål til at kunne omsætte bæredygtige 
initiativer i praksis?

Du lærer at arbejde med projektledelse i et bæredygtigt lys, så du som koordinator 
ved hvilke redskaber, du skal bruge til at kunne imødekomme og bidrage positivt 
til den bæredygtige dagsorden. 
 
Samtidig får du alle de klassiske og konkrete projektledelsesværktøjer indenfor:
• Projektledelse
• Projektstyring
• Agile projektformer
• Ressourceallokering

BÆREDYGTIG 
PROJEKTLEDELSE
ER DU KOORDINATOR, OG VIL DU UDVIKLE OG FREMTIDSSIKRE DINE 
KOMPETENCER INDENFOR BÆREDYGTIGHED OG PROJEKTLEDELSE?

FAGMODUL
Bæredygtig projektledelse 
(Fra faget Projektledelse 
på akademiuddannelsen 
i Innovation, produkt og 
produktion)

NIVEAU
Akademiuddannelse

ECTS-POINT
10 ECTS-point

VARIGHED
1 dag om ugen i 8 uger, plus en 
mundtlig eksamen på baggrund 
af en erhvervscase

STED 
KEA, Københavns Erhvervs-
akademi

TILMELDING, PRIS OG DATOER
Se aktuelle informationer på
kea.dk/bæredygtig-projektledelse

KONTAKT
Cecilie Skovsbøl Andersen
Uddannelseskonsulent
csa@kea.dk 

STUDIEVEJLEDNING
Joan Nielsson Mathiasen
Studievejleder
jonm@kea.dk
Tlf: 24 98 20 10
keal.dk/efteruddannelse/
studievejledning

STYRK DIN VIDEN OG KUNNEN

FORM OG INDHOLD
Du bliver undervist i, hvordan du agerer i forandringer, får kolleger og andre sam-
arbejdspartnere med i processen, og hvordan du implementerer nye procedurer, 
bæredygtige initiativer og forandringer i organisationen og i virksomheden.

Der vil være fokus på din rolle - fagligt som personligt - som koordinator og pro-
jektleder i forhold til din virksomheds bæredygtige agenda.

Indholdet har fokus på bæredygtige projekter, og hvordan du som koordinator kan 
omsætte verdensmålene i praksis på din arbejdsplads – både i forhold til klima, 
sociale forhold og økonomi.
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I UNDERVISNINGEN KOMMER DET TIL UDTRYK VED OPLÆG I FØLGENDE TEMAER:

• FN’s verdensmål
• Cirkulær økonomi 
• Den tredobbelte bundlinje
•  Bæredygtige partnerskaber
•  Bæredygtighed i projektplanen
•  Grønne initiativer og målsætninger
•  Motivation for bæredygtige projekter
•  CSR kommunikation (corporate social responsibility)
•  Overblik over certificeringer

HVAD ER DIT UDBYTTE?
Du får spidskompetencer til at styre og koordinere bæredygtige projekter. Helt konkret får du:

• Udviklingsbaseret viden og forståelse for praksis og metoder indenfor bæredygtig projektledelse og projektstyring, 
herunder også aktive projektmetoder og eksempler fra virksomheder, der allerede er solidt forankret i arbejdet med den 
bæredygtige omstilling. 

• Praksis og bredt udvalg af anvendte teorier/metoder indenfor bæredygtig projektledelse og projektstyring
• Viden om etablering og udnyttelse af netværk og bæredygtige partnerskaber
• Best practice fra en lang række virksomheder, der arbejder proaktivt med bæredygtighed

HVORDAN FOREGÅR UNDERVISNINGEN?
Bæredygtig projektledelse (10 ECTS-point) tager i alt 10 uger. Fagmodulet er tilrettelagt som et deltidsstudie med undervis-
ning 1 gang om ugen i 8 uger, aflevering af en erhvervscase og en mundtlig eksamen.

Undervisningen tager udgangspunkt i deltagernes erfaringer, og tilbyder en bred variation af læringstilgange. 

Vi underviser ud fra en praktisk orienteret tilgang, så læringen kan overføres direkte til din virkelighed.

STYRK DIN VIDEN OG KUNNEN

TILMELD DIG ELLER LÆS MERE PÅ KEA.DK/BÆREDYGTIG-PROJEKTLEDELSE

BÆREDYGTIG PROJEKTLEDELSE – EN DEL AF KOORDINATORUDDANNELSEN

Du kan tage Bæredygtig projektledelse som et selvstændigt fagmodul eller som en del af Koordinatoruddannelsen. 

På Koordinatoruddannelsen får du kompetencer, så du kan møde fremtidens behov inden for administrative kernefunkti-
oner, rådgivende og udviklende funktioner, formidling og kommunikation samt service og markedsføring. Koordinatorud-
dannelsen er en fleksibel akademiuddannelse med merkantil retning på i alt 60 ECTS-point, og uddannelsen tager typisk 
3 år på deltid. Uddannelsen er opbygget af 5 fagmoduler samt et afgangsprojekt. 

Du bestemmer selv, om du vil tage hele uddannelsen eller tage et eller flere af uddannelsens moduler.

1 2 3 4 5 6

PROJEKT-
LEDELSE OG 
KOORDINERING / 
BÆREDYGTIG
PROJEKT-
LEDELSE 

–
PROJEKTLEDELSE 

10 ECTS

KOMMUNIKATION 
I PRAKSIS 

DIGITALE 
REDSKABER 

SALGS-
PSYKOLOGI 
OG SERVICE

COACHING 
OG KONFLIKT-
HÅNDTERING 

AFGANGS-
PROJEKT 

10 ECTS 10 ECTS

–
DIGITAL 
MARKEDSFØRING 

10 ECTS

–
SALGSPSYKOLOGI 
OG GRUNDLÆGGENDE 
SALG  

10 ECTS

– 
FLEKSIBEL 
AKADEMIUDDANNELSE 

10 ECTS


