LEDELSE AF MEDARBEJDERE OG
FAGLIG UDVIKLING
Et obligatorisk modul på Diplomuddannelsen i ledelse
Der er mulighed for at tage en kompetencegivende eksamen der giver 10 ECTS-point

BAGGRUND:
Det er formålet, at du får viden, færdigheder og kompetencer til at:
•

•

•

Udvikle den professionelle relation mellem leder og medarbejder, der
understøtter opgaverne i organisationen (fagforeningen eller
arbejdspladsen)
Afdække og igangsætte læring og kompetenceudvikling hos
medarbejdere, der understøtter organisationens (fagforeningens og/eller
arbejdspladsens) målopfyldelse og medarbejdernes (kollegernes)
udvikling
Begge dele med øje for køn og mangfoldighed

UDBYTTE (viden og forståelse):
Det er målet, at du opnår viden om og forståelse af:
•

•
•

Teorier og metoder om læring, ledelse af læreprocesser og
medarbejderudvikling, samt at du kan reflektere over betydningen heraf,
i forhold til de opgaver der ligger for organisationen
(fagforening/arbejdsplads)
Samfundsmæssige opfattelser, politikkers og andre rammers betydning
for den professionelle relation mellem leder og medarbejder og mellem
medarbejderne indbyrdes. Dette ses i et mangfoldighedsperspektiv
Magtrelationers betydning for den professionelle relation mellem leder og
medarbejder. Magtrelationer perspektiveres i forhold til køn og etnicitet.

KOMPETENCE:
Det er målet, at du kan:
•
•
•
•

Anvende teknologier, metoder og redskaber der i en given organisatorisk
og ledelsesmæssig kontekst er hensigtsmæssige til at udvikle
professionelle relationer
Etablere, udvikle og lede relationer der understøtter samarbejde
Sætte mål for, designe, igangsætte og facilitere individuelle og kollektive
læreprocesser i overensstemmelse med mål og kerneopgave
Identificere og inddrage medarbejderes læringsønsker og –behov i
forhold til organisationens (fagforening og/eller arbejdsplads)
opgaveløsning.

UNDERVISER:
FIU-Ligestilling indgår aftale med en underviser der har kompetence til at føre
holdet til eksamen. Desuden er der ekstern eksaminator.
MÅLGRUPPE:
Tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, samt valgte og ansatte i
fagforeninger/afdelinger/forbund.

TID OG STED:
Torsdag den:
17. januar, 31. januar, 14 februar, 28. februar, 14. marts, 28. marts, 11. april,
25. april, 9. maj og 23. maj.
Alle dage kl. 14:00 – 19:00.
Eksamen i midten af juni i dagtimerne.
3F, Kampmannsgade 4, 1790 København V.
Eller et andet sted, der ligger ca. 10 minutter fra
Hovedbanegården.
EKSAMEN:
Forløbet tilrettelægges med mulighed for at gå til eksamen. Eksamen er et
mundtligt forsvar af skriftligt produkt. Der er ekstern censur og bedømmelse
sker efter 7-trinsskalaen.
Der ydes vejledning i tilknytning til eksamensarbejdet.
ADGANGSKRAV:
Det er en betingelse for optagelse på diplomuddannelsen, at du har:
Gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en
erhvervsakademiuddannelse eller en relevant akademiuddannelse, samt at du
har mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende
uddannelse.
Hvis du ikke opfylder disse betingelser, men har en anden relevant baggrund,
kan du søge om at blive realkompetencevurderet (koster ikke noget).
Er du interesseret i dette kan du maile til tovholderen for at få hjælp.
FIU-NR.: 5207 19 00 23
PRIS: 19.275,00 kr.
Ansøgning og godkendelse skal ske i din egen fagforening.
TOVHOLDER:
Susanne Fast Jensen, 3F.
Spørgsmål kan mailes til:
susanne.fast.jensen@3f.dk

