
På diplomuddannelsen i ledelse får du styrket 
dine ledelseskompetencer, og du får nye 
ledelsesværktøjer, som du kan bruge i dit job fra 
dag ét. Vi tager udgangspunkt i de nyeste teorier 
og værktøjer, og vi fokuserer på dig og dine 
ledelseserfaringer og -udfordringer.

På uddannelsen får du udviklet dit eget ståsted 
som leder, så du kan håndtere vanskelige 
ledelsessituationer. Du vil få indsigt i dine egne 
ledelsesmæssige kompetencer og lære at anvende 
nye ledelsesværktøjer, der styrker dit personlige 
lederskab og udvikler dine ledelseskompetencer. 

Indhold
På uddannelsen berører vi blandt andet:

 ▪  Det personlige lederskab
 ▪ Forandringsledelse
 ▪ Innovationsledelse
 ▪ Ledelse af medarbejdere
 ▪ Faglig udvikling
 ▪ Teori om ledelse, organisation og strategi
 ▪ Human ressource management
 ▪ Teamledelse og coaching
 ▪ Strategisk ledelse

Ledelse

UDDAN DIG 
VED SIDEN 
AF JOBBET

DIPLOMUDDANNELSE



Omfang 60 ECTS.
Niveau   Diplomuddannelse.
Eksamen Alle fag afsluttes med en eksamen.
  Eksamenen varierer fra fag til fag 
  og består oftest af en mundtlig 
  eller skriftlig prøve. Se mere   
  på cphbusiness.dk under de 
  enkelte fag.

Forløb  Du kan tage en hel uddannelse 
  eller vælge enkelte fag.  

Varighed En diplomuddannelse læses på 
  deltid og kan tages på to til tre 
  år. Hvert fag har en varighed på 
  cirka tre til seks måneder.

Tilmelding Læs mere og tilmeld dig på
  cphbusiness.dk/videreuddannelse/ 
  diplomuddannelser

Vil du vide mere? 
Har du spørgsmål, kan du ringe til vores 
studievejledere på 36 15 45 17 eller skrive til 
evu@cphbusiness.dk

Afgangsprojektet afslutter diplomuddannelsen i ledelse. 
Her får du mulighed for at gå i dybden med et emne, du 
brænder for, og vise, hvad du kan.

15 ECTSAfgangsprojekt

5 ECTS
 ▪ Forandringsledelse
 ▪ Human ressource 
management og ledelse

 ▪ Kommunikation og 
organisation

 ▪ Ledelse og 
bæredygtighed

 ▪ Ledelse og coaching
 ▪ Ledelse og facilitering 
 ▪ Ledelse og filosofi 
 ▪ Ledelse og retslige 

rammer
 ▪ Ledelse og 
økonomistyring 

 ▪ Organisationspsykologi 
og ledelse

 ▪ Projektledelse 
 ▪ Projektledelse - den agile 
metode 

 ▪ Strategisk ledelse
 ▪ Teamledelse
 ▪ Videns- og 
innovationsledelse

Studieretningsfag 15 ECTS

30 ECTS

Det personlige lederskab og forandring (10 ECTS)
På faget udvikler du din ledelsesidentitet og lærer at prak-
tisere personligt og fagligt lederskab gennem refleksion, 
kommunikation og handling i forhold til organisationens 
behov og opgaveløsning.

Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling (10 ECTS)
På faget får du redskaber til at kunne varetage ledelsen 
af medarbejderes og andre aktørers faglige udvikling i et 
relationskompetent arbejdsmiljø.

Organisation, udvikling og samskabelse (10 ECTS)
Efter at have taget dette fag kan du arbejde reflekteret med 
samspillet mellem ledelse, organisation, styring og strate-
gier for at realisere organisationens mål.

Obligatoriske fag  

Cphbusiness i København, Lyngby, Hillerød og på Bornholm

Nansensgade 19    |    1366 København K    |    cphbusiness.dk 

FaktaUddannelsens opbygning

https://www.cphbusiness.dk/videreuddannelse/diplomuddannelser/ledelse?uddannelse=Diplomuddannelsen_i_ledelse

