Organisation og
Arbejdspsykologi
Med opmærksomhed på mangfoldighed og ligestilling
Relevante forløb for tillidsvalgte – med mulighed for at tage en
kompetencegivende eksamen
Obligatorisk modul på Akademiuddannelsen i ledelse
Uddannelsen giver 10 ECTS-point

Baggrund:
At du gennem refleksion over praksis og teori udvikler forståelse af
organisationslivets / arbejdspsykologiens processer og problemstillinger og du
derved kan tage professionelt del i løsningen på arbejdspladsen og i fagforeningen.
Indhold:
• Organisationskultur og forandringsledelse
•

Motivation og trivsel i arbejdslivet

•

Grupper, team og individer

•

Metode med fokus på dataindsamling

•

Organisatoriske grundelementer og sammenhænge

•

Organisationsstruktur og styringsprocesser i private og offentlige virksomheder

Udbytte:
Du får kompetence til:
•

At kunne finde og identificere problemstillinger af organisatorisk og arbejdspsykologisk art på din egen arbejdsplads eller i din egen fagforening

•

At anvende fagets modeller og redskaber i forbindelse med udarbejdelse
af løsningsforslag på en måde, så disse kan afprøves og eventuelt blive
til virkelighed

•

At kunne bidrage til samarbejds-processer på din arbejdsplads og/eller i
din fagforening, så I kan nå de mål I sat jer

Målgruppe:
Tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, valgte/ ansatte i fagforeninger og andre
der har interesse og behov.
Underviser:
Der er en gennemgående underviser der i samarbejde med et erhvervsakademi har kompetence til at føre dig til eksamen. Derudover kan være gæsteundervisere med speciale indenfor mangfoldighed og ligestilling.
Underviseren vejleder dig og hjælper med at forberede til eksamen, så dette
foregår på en positiv måde.

Eksamen:
Adgangskrav til eksamen:
Du skal have gennemført én af følgende uddannelser:
1. Relevant erhvervsuddannelse
2. Relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
3. Gymnasial uddannelse
4. Relevant uddannelse på samme niveau som nr. 1-3
OG
du skal have mindst 2 års relevant erhvervserfaring
Såfremt du ikke opfylder ovennævnte, kan uddannelsesinstitutionen, der gennemfører eksamen optage dig ud fra
en konkret vurdering, hvis det skønnes, at du har uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed.
Det kan f.eks. være en række FIU-kurser.
Uddannelsesinstitutionen kan også optage dig efter en individuel kompetencevurdering i henhold til

§ 15 a i lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne
der har realkompetencer, der anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne.
Er du i tvivl, om du opfylder de ovennævnte adgangskrav, skal du så hurtigt som muligt blive tilmeldt, så vil der blive
lavet en konkret vurdering og evt. en individuel kompetencevurdering, som højst sandsynligt giver dig adgang til eksamen. Skulle det mod forventning ske, at du ikke kan optages, opkræves der ikke noget kursusgebyr og tilmelding

Tid og sted:
Torsdage:
17.januar, 24. januar, 7. februar, 21.februar, 7. marts, 21. marts, 4. april,
2. maj, 16. maj, 6. juni.
16. juni aflevering af dit lille projekt.
27. juni eksamen (dagtimerne).
Alle mødedage er kl. 14.00 – 19.00.
Tilmelding snarest og inden 1. december.
3F, Kampmannsgade 4, 1790 København V
eller et andet sted ca. 10 minutters gang fra Hovedbanegården.
FIU-nummer: 5207 19 00 32
Ansøgning om deltagelse sker i din egen fagforening/afdeling.
Pris: 9.950,00 kr.
Ansøgning og godkendelse skal ske i din egen fagforening.
Tovholder:
Susanne Fast Jensen, 3F.
Spørgsmål kan mailes til:
susanne.fast.jensen@3f.dk

