Diplomuddannelsen i ledelse:
”Det personlige lederskab og forandring”.
Det obligatoriske modul på Diplomlederuddannelsen i Ledelse som det
er mest hensigtsmæssigt at starte med.
Det er muligt at afslutte med eksamen der giver 10 ECTS-point.

Om uddannelsen i øvrigt se:
https://www.zealand.dk/wp-content/uploads/2019/09/Studievejledning-for-Diplomuddannelsen-iledelse-Zealand-01082019.pdf

Baggrund:
Har du en akademiuddannelse i ledelse eller en anden uddannelse hvor du
kunne tænke dig fortsat at dygtiggøre dig og få en kompetencegivende eksamen, så er der nu mulighed for at starte på et Diplomforløb.
Det er intentionen at der hvert halve udbydes et nyt forløb, således at du efter
et par år kan have taget en hel Diplomuddannelse.
Der er store forandringer på arbejdsmarkedet i dag og skal vi leve op til FN’s
bæredygtighedsmål skal der ledes på baggrund af viden om ledelse og viden
om køn og multikulturalitet.
Udbytte:
Det er formålet med dette modul, at du tilegner dig viden, færdigheder og
kompetencer til at udvikle din egen ledelsesidentitet og praktisere et professionelt lederskab.
Indhold:
Det er målet, at du opnår viden om og forståelse af:
Teorier, metoder og praksis inden for personligt og fagligt lederskab
Teorier og metoder om kommunikation – og betydningen heraf i ledelsesmæssig praksis i fagbevægelsen og som tillidsvalgt
Sammenhængen mellem værdier, ledelsesidentitet og -etik samt professionelt lederskab i forhold til din egen rolle
Det er målet, at du opnår færdigheder til at:
Identificere, analysere og gøre brug af teorier og metoder til at skabe
mening og legitimitet samt udvikle tillid og samarbejdsevne gennem dit
personlige lederskab
Vurdere og anvende kommunikative metoder til at engagere medlemmer
og udvikle følgeskab i forhold til organisationens rammer, vilkår og ledelsesmæssige få relevant opbakning og engagement
Det er målet, at du opnår kompetence til at:
Håndtere komplekse ledelsesmæssige problemstillinger og forandringer i
et helhedsorienteret perspektiv under iagttagelse af egne værdier og etik
i det personlige lederskab
Udvikle egen kommunikativ og refleksiv ledelsespraksis i forhold til interne og eksterne relationer og interessenter
Identificere dine egne læringsbehov og tilrettelægge egen kompetenceudvikling til styrkelse af det personlige og faglige lederskab

Målgruppe:
Tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter. Valgte/ansatte i fagforeninger.
Du skal have en akademiuddannelse eller lignende og minimum 2 års erhvervserfaring.
Såfremt du ikke har en lignende uddannelse, er der mulighed for en individuel
kompetencevurdering, som kan vise at du har realkompetencer, der anerkendes som adgangsbetingelser. Du kan maile til tovholderen, som vil skaffe dig
hjælp til kompetencevurdering i forbindelse med tilmelding.
Underviser:
Ligestillingspartnerskabet indgår aftale med en uddannelsesinstitution, der har
den formelle kompetence til undervisning og gennemførelse af eksamen.
Tid og sted:
Tirsdage:
18. august, 1. september, 15. september, 29. september, 6. oktober,
20. oktober, 3. november, 17. november, 24. november og 1. december.
Eksamen: tirsdag den 22. december.
Kl. 10.00 – 15.00 på alle dagene.
3F, Kampmannsgade 4, 1790 København V. (eller ca. 10 minutter fra Københavns Hovedbanegård).
Pris:
Kr. 16.200,00.
I prisen er inkluderet undervisning, bøger/materialer, fortæring på mødegangene, vejledning og eksamination.
Tilmelding:
FIU-nr.: 5207 20 00 77
Ansøgning om deltagelse sker i din egen fagforening. Tilmelding foregår på
FIU-sys på ovenstående FIU-nr., såfremt du er medlem af et forbund tilknyttet
FIU-fællesskabet.
Såfremt du er medlem af et andet fagforbund, kan tilmelding ske på mail til
piha@danskmetal.dk med angivelse af fødselsdag samt adressen hvortil faktura skal sendes.
Tovholder:
Susanne Fast Jensen.
Evt. spørgsmål om indhold/struktur/optagelse kan mailes på:
Susanne.fast.jensen@3f.dk
Evt. spørgsmål om økonomi ved din deltagelse skal foregå i din egen fagforening.

