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DIPLOMUDDANNELSE I LEDELSE

Få papir på dine ledelseskompetencer – bliv bachelor i ledelse
En professionsuddannelse for ledere i såvel den private
som offentlige sektor

Skræddersy din lederuddannelse
Uddannelsen består af ni moduler og et afgangsprojekt.
De tre af modulerne er valgfag, hvor du kan vælge mellem
mange forskellige fag.

Modulernes rækkefølge
Du kan tage modulerne i den rækkefølge, der passer dig bedst.
Vi anbefaler dog, at du starter med ”Det personlige lederskab
I” og bevæger dig venstre om, da det erfaringsmæssigt skaber
den mest overskuelige faglige progression. Afgangsprojektet
kræver dog, at alle øvrige moduler er afsluttet.

Varighed
GRUNDMODUL

GRUNDMODUL

Ledelse og medarbejdere I + II
5 + 5 ECTS POINTS

Det personlige lederskab I + II
5 + 5 ECTS POINTS

GRUNDMODUL

Ledelse og organisation I + II
5 + 5 ECTS POINTS

VALGMODUL 1 MODUL
5 ECTS POINTS

AFSLUTTET
UDDANNELSE
60 ECTS POINTS

5 ECTS POINTS

5 ECTS POINTS

Der er typisk litteratur svarende til maksimum 500 siders
læsning pr. modul. Uddannelsen i sin helhed skal
gennemføres inden for 6 år.

Eksamen
Alle moduler afsluttes med eksamen.
Alle eksamensopgaver, skriftlige som mundtlige, omhandler
konkrete ledelsesudfordringer fra din praksis. Uddannelsen
er dermed en ressource i dit arbejde som leder, idet du giver
dig selv en mulighed for fordybelse og refleksion, som
hverdagen sjældent levner tid til.

VALGMODUL 1 MODUL

VALGMODUL 1 MODUL

Et modul afvikles på ca. to måneder, så du kan nå to moduler
pr. semester. Et modul indeholder 4-5 undervisningsgange, i alt
28 timer, suppleret af to lektioners individuel vejledning. På
afgangsprojektet tilbydes to undervisningsgange og 4
lektioners vejledning pr. opgave.. Vi tilbyder også fleksibelt
tilrettelagte moduler som en blanding af e-læring og
fremmøde.

AFGANGSPROJEKT
15 ECTS POINTS

Merit
Har du moduler fra andre diplomuddannelser, kan du muligvis
få merit, ligesom moduler fra diplomuddannelsen i ledelse fra
andre udbydere end UCSJ direkte kan overføres.

FORSKNINGSBASERET TEORI

DIN LEDELSES PRAKSIS
Det får du med dig

Er du garvet leder, får du med uddannelsen systematiseret
dine erfaringer i en teoretisk sammenhæng og får papir
på det, du allerede kan. Er du ny leder, får du inspiration til,
hvordan du med teorierne i baghånden tager systematisk
fat på de ledelsesudfordringer, du står i.
Der arbejdes således begge veje: Fra praksis til teori og fra
teori til praksis.

UCSJ tilbyder

På UCSJ vægter vi udvikling af dine kompetencer i at
analysere og forstå ledelse fra forskellige videnskabsteoretiske perspektiver, idet vi tænker, at lederen skal kunne
reflektere og træffe kloge valg i komplekse situationer.
Vi arbejder teoretisk som praktisk på såvel et rationelt, et
konstruktionistisk som et fænomenologisk grundlag, så du
trænes i at imødekomme dine daglige ledelsesudfordringer
med den bedst mulige indsigt. Ingen ledelsesudfordring er
for lille til at gå i helikopterperspektiv, og ingen ledelsesudfordring er for stor til at sætte fokus på små konkrete
handlinger.

Skræddersyet
uddannelsesforløb
UCSJ har stor erfaring i at
tilrettelægge diplomuddannelser
målrettet en særlig målgruppe
eller organisatorisk kontekst.

Vil du vide mere

Kontakt UCSJ’s uddannelseskonsulent for at få
mere at vide om uddannelsen, muligheder for merit,
personlige studieforhold mm.
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Læs mere om uddannelsen og tilmeld dig på
www.ucsj.dk/dl
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