Baggrund:
Adskillige tillidsvalgte i fagbevægelsen har bestået en række af
modulerne i Akademiuddannelsen i Ledelse og ønsker at afslutte en ”hel” uddannelse og afslutte med afgangsprojektet. Mange
har taget modulerne i FIU-ligestilling og perspektiveret uddannelsen i et mangfoldighedsperspektiv.
Dette forløb har til hensigt at give dig en god vejledning og støtte
- i skriveprocessen samt hjælpe dig til at planlægge selve eksaminationen.

Målgruppe:
Tillidsvalgte, valgte og ansatte i fagbevægelsen der har bestået
eksamen i tre obligatoriske fag + 2 valgfag.
Se studieordningen for Akademiuddannelsen i ledelse:
https://audiplom.dk/studieordninger/AU_Ledelse.pdf
Mindst 5 og max. 10 deltagere.

Underviser: Der udarbejdes aftale med et erhvervsakademi og
Udbytte:
- At få vejledning til at skrive et godt afgangsprojekt med et
omfang af 25 normalsider (eksklusiv forside), som opfylder de nødvendige betingelser for eksamination.
- At komme i dybden med et emne, der er relevant for din
egen funktion og dine egne udfordringer på arbejdspladsen og som samtidig kan godkendes som emne til afgangsprojekt.
- At få støtte til at færdiggøre Akademiuddannelsen i ledelse.
Indhold:
- Fælles vejledning og skriveværksted
- Individuel vejledning
- Viden om alle tekniske og formelle krav
- Støtte og vejledning til planlægning af eksamination

en ekstern underviser der også fører op til eksamen.

Tidspunkter:
1. Internatforløb m/fælles vejledning og skriveværksted.
Formelle krav. 13. august kl. 11.00- 14.august kl. 15.00.
•

Individuel vejledning og selvstændigt arbejde.

2. Internatforløb m/ fælles vejledning og skriveværksted.
17. september kl. 11.00 - 18. september kl. 15.00.
•

Individuel vejledning i skriveproces, selvstændigt arbejde

•

Individuel støtte til planlægning af eksamen.

3. Projektaflevering: Midt oktober
4. Eksamen: Midt november i Køge.

Sted:
Internatforløbene afholdes på et lille intimt sted.
Den individuelle vejledning kan være over mail,
telefon eller face to face. Som udgangspunkt vil
det personlige møde være i Køge eller København.
Pris:
I prisen er inkluderet undervisning på de to internatforløb, individuel vejledning i den mellemliggende periode, nødvendige materialer, ophold/fortæring på de to internatforløb samt selve
eksaminationen.
Tilmelding:
Ansøgning om deltagelsen skal ske i din fagforening/fagforbund på FIU-nr. 5207 18 00 93
Tilmelding snarest og allersenest 5 uger før første modul dvs. ca. 1. juli (af hensyn til ferie).

Tovholder:
Tovholder er Susanne Fast Jensen, hvortil
spørgsmål kan mailes på:
susanne.fast.jensen@3f.dk
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