Ledelse i praksis - Akademioverbygning

Kontakt
Maria Rytter Dolbak
mrd@ah.dk
91333303

Kursusinfo
Byg ovenpå din Grundlæggende Lederuddannelse
Ønsker du er bygge oven på din grundlæggende lederuddannelse?

Med dette forløb får du styrket dit ledertalent endnu mere og kommer godt videre med din
karriereudvikling. Efter deltagelse i Grundlæggende Lederuddannelse har du en unik mulighed for på kun 4
dage at tage en overbygning med et forkortet akademimodul, Ledelse i Praksis.

Kursuspris
Prisen er inkl. eksamen
DKK 7.800,00

Tilmelding

På det forkortede akademimodul bygger vi oven på Grundlæggende Lederuddannelse.
Du får metoder til udvikling af din egen lederstil gennem ledelsesmæssig selvforståelse, du styrker din
kommunikation i hverdagen og lærer at håndtere den enkelte situation eller problemstilling.

Fagets indhold
Forskellige lederstile og lederroller
Motivation af dine medarbejdere
Situationsbestemt ledelse
Personlig planlægning og delegering
Kommunikation
Konflikthåndtering
Modulet afsluttes med en mundtlig eksamen.

ECTS point

Faget Ledelse i Praksis vægter 10 ECTS point

Antal dage
4 dage

Datoer
13. oktober 2022
28. oktober 2022
11. november 2022
25. november 2022

Eksamen (mundtlig)
14. december 2022

Pris

Prisen er 7.800 kr. for 4 dage incl. eksamen. Du kan søge SVU-godtgørelse efter gældende regler, ligesom du
kan søge tilskud fra omstillingsfonden efter gældende regler. Læs mere på UCN's hjemmeside.
Derudover kan du ansøge den overenskomstaftalte kompetencefond inden for dit område.
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Adgangsbetingelser

For at blive optaget på dette forkortede akademimodul skal du have gennemført Grundlæggende
Lederuddannelse.
Læs om den Grundlæggende Lederuddannelse

Få vejledning

Har du spørgsmål til akademifaget eller ønsker du yderligere information, så kontakt kursussekretær Maria
Rytter Dolbak, mail mrd@ah.dk eller ring på 9133 3303
Akademifaget udbydes i samarbejde med UCN.
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