
Ledelse

På akademiuddannelsen i ledelse får du vigtige 
ledelsesmæssige værktøjer, som du kan bruge i din 
dagligdag som leder - allerede fra første dag.

Vi har blandt andet fokus på dig som leder, ledelse af 
medarbejdere, teams og grupper og forandringsledelse.

Du vil blive introduceret til relevante ledelsesteorier, 
-modeller og -opgaver, som kombinerer og tager 
udgangspunkt i ledelsesmæssige udfordringer fra dit 
arbejdsliv. Det giver dig konkret input, som du kan 
bringe i spil i dit job som leder. 

Uddannelsen er rettet mod nuværende og kommende 
ledere og klæder dig på, så du kan varetage 
forskelligartede ledelsesopgaver og stå endnu stærkere 
som leder.

Indhold
På uddannelsen berører vi blandt andet:

 ▪ Indsigt i din egen og andres ledelsesstil 
 ▪ Konkrete ledelsesværktøjer
 ▪ Teamledelse
 ▪ Forandringsledelse
 ▪ Medarbejderledelse
 ▪ Analyse og planlægning 

UDDAN DIG 
VED SIDEN 
AF JOBBET

Akademiuddannelse



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

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

Varighed En akademiuddannelse 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/ 
  akademiuddannelser

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

30 ECTS

Ledelse i praksis  (10 ECTS)
På faget ledelse i praksis får du styrket dine ledelsesmæs-
sige kompetencer, og vi klæder dig på til at kunne vurdere, 
hvilke af fagets redskaber der er relevante at bruge i 
konkrete ledelsessituationer.

Organisation og arbejdspsykologi  (10 ECTS)
Formålet med faget er at udvikle din forståelse af organisa-
tionslivets og arbejdspsykologiens processer og problem-
stillinger, så du professionelt kan tage del i løsningen af 
organisatoriske opgaver og problemstillinger.

Det strategiske lederskab  (10 ECTS)
Styrk din handlekraft gennem refleksion over den nyeste 
ledelsesteori og -praksis. Du udvikler din evne til at forstå, 
forholde dig til, fortolke og formidle det strategiske leder-
skabs processer, dimensioner, vilkår og perspektiver.

Obligatoriske fag  

Afgangsprojektet afslutter akademiuddannelsen i ledelse. 
Her får du mulighed for at gå i dybden med et emne, du 
brænder for, og for at vise, hvad du kan. Afgangsprojektet 
tæller 10 ECTS-point.

10 ECTSAfgangsprojekt

10 ECTS  
 ▪ Arbejdsmiljøledelse 
 ▪ Coaching og 
konflikthåndtering

 ▪ Filosofi i ledelse
 ▪ Forandringsledelse
 ▪ Human ressource 
management

 ▪ Lean-ledelse i praksis
 ▪ Lederens 
forretningsforståelse

 ▪ Personalejura 
 ▪ Projektledelse
 ▪ Projektledelse - den agile 
værktøjskasse

 ▪ Projektledelse af IT-
projekter

5 ECTS
 ▪ Grundlæggende 
bestyrelsesansvar

 ▪ Ledelse af digital 
udvikling

 ▪ Ledelse af bæredygtig 
udvikling

 ▪ Lederens 
relationskompetencer 

 ▪ Mindfulness
 ▪ Positiv psykologi og 
trivsel

 ▪ Procesfacilitering
 ▪ Stress i organisationen 
- forebyggelse og 
håndtering 

 ▪ Teamledelse

20 ECTSValgfag  
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