Product Owner Kursus
Dette kursus henvender sig til de konsulenter, som ønsker en nem, billig og
hurtig Product Owner certificering af høj kvalitet. Kurset har et fleksibelt format, bestående af tilstedeværelses- og online undervisning udenfor normal
arbejdstid.

På dette kursus vil du få en grundig introduktion til Scrum, rammeværket,
principperne, faserne, processerne, møderne/ritualerne, artefakterne, rollerne og alle værktøjerne baserede på internationalt velafprøvet materiale fra
SCRUMstudy.
Kurset er certificeringsforberede målrettet eksamen, hvilket betyder at der
vil være en betydelig mængde eksamensrelaterede spørgsmål og øvelser, så
alle deltagere kan tage eksamen efter endt kursus
ZENITCONSULT har gennemført dette kursus to gange tidligere for fulde
huse, hvor alle som har gået til eksamen har bestået første gang.
Dette kursus kræver ingen særlig forudgående viden om emnet, men i det
omfang konsulenterne har viden om emnet, vil dette i høj grad blive anvendt
på kurset.
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Kursusinformationer

Praktiske detaljer

• Ca. 16 timers undervisning af dansktalende og certificerede underviser (SCT)
• Komplet kursusmateriale fra dansk SCRUMstudy Authorized Training Partner
• ”A Guide to the Scrum Body of Knowledge (SBOK) – Nyeste udgave på engelsk
• Omfattende E-læring (adgang i 60 dage) til online og mobil app med videoer,
øvelser og lignende.
• Tips og tricks til at bestå eksamen
• Løbende vejledning og sparring af underviseren indtil bestået eksamen
• Online eksamen med mulighed for at blive Scrum Product Owner Certified
(SPOC), ved bestået eksamen (Værdi 600$)

Kursuspris: 6.700 kroner ex. moms og inkl.eksamen.
Undervisningen den 30. april og 23. maj er inkl. forplejning og foregår hos
ZENITCONSULT, Dybendalsvænget 2, 2630 Taastrup
Tilmelding via e-mail til Sofie (ssc@zenit.dk), senest den tirsdag den 9. april.
Bindende tilmelding ved indbetaling af kursusafgift senest 1 uge efter tilmelding.
Vi fremsender faktura til dit firma efter tilmelding.

• 16 PDU (recertificering) til brug hos PMI ved gennemførelse af e-læringen

Undervisning
Undervisningen forløber over 6 undervisningsgange, som fordeler sig på følgende måde:

Vi ser frem til et spændende og lærerigt forløb med et hold
engagerede konsulenter!

Undervisning hos ZENITCONSULT:
30. april 17-21
23. maj 17-21
Online undervisning
2. maj 19-21
7. maj 19-21
9. maj 19-21
21. maj 19-21
Det er muligt at deltage 100% online. Der vil derfor være online undervisning den
1. og 24. maj fra klokken 19-20, som vil være identisk med undervisningen hos
ZENITCONSULT. Undervisningen vil være på dansk, men materialet og evt. eksamen er på engelsk.
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