Personalejura
I et mangfoldighedsperspektiv

(AU-fagmodulet)
-

Et forløb der kan afsluttes med kompetencegivende eksamen.
Fagmodulet er på 60 lektioner / 10 ECTS point og er et valgfag på både akademiuddannelsen i ledelse og HR.
Forløbet er tonet med eksempler og cases fra deltagernes ”hverdag” og jobfunktioner.
FIU-Ligestilling indgår aftale med en uddannelsesinstitution der har kompetence til at
gennemføre eksamen.

Baggrund:
Med de store forandringer på arbejdsmarkedet og den mangfoldighed der vokser frem i skaren af lønmodtagere er der et voksende behov for at være klædt juridisk stærkt på til at sikre
medarbejderne ordentlige arbejdsforhold. Det bliver du på dette forløb!

Udbytte:
Du får mulighed for at tage en kompetencegivende eksamen i ”Personalejura” - der opfylder
alle formelle kriterier og hvor fokus særlig er på at sikre mangfoldighed og altid med udgangspunkt i det faglige arbejde.

Indhold:
Hvordan kan jeg i mit faglige arbejde bruge:
•

Kollektiv arbejdsret

•

Individuel arbejdsret

•

Dansk arbejdsret i et internationalt perspektiv

•

Juridisk metode- og informationssøgning

Indholdet gøres nærværende med masser af eksempler og drøftelse af handlemuligheder.
Det er et forløb du vil have stor nytte af som tillidsvalgt der har med personale at gøre, idet
du bliver klædt på til at argumentere juridisk og til at se udfordringer i et klarere juridisk lys.

Målgruppe:
Tillids- og arbejdsmiljøreræsentanter, samt valgte og ansatte i fagforeninger.
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 to 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 tilmeldingen annulleres

Underviser:
Claus K. Jensen, Arbejdsretsadvokaterne.
www.arbejdsretsadvokaten.dk
Desuden kan der optræde gæsteundervisere med særlig viden om de juridiske forhold i et
mangfoldighedsperspektiv.

Eksamen:
Eksamen er en 4 timers skriftlig prøve, på baggrund af en opgave udarbejdet af den til faget
hørende opgavekommission, med ekstern censur efter 7-trinsskalaen.
Eksamen foregår onsdag den 9. januar over hele landet samtidig.

Tid og sted:
Torsdage den:
16. august, 30. august, 13. september, 27. september, 11. oktober, 1. november,
15. november, 29. november og 13. december.
Fredag den 4. januar 2019.
Alle dage kl. 14.00 – 19.00
Eksamen onsdag den 9. januar kl. 14.00 – 18.00.
3F, Kampmannsgade 4, 1790 København V.
Eller et andet sted ca. 10 minutter fra Hovedbanegården.
FIU-nr.: 5207 18 00 35
Pris: 18.850,00 kr.
Ansøgning og godkendelse skal ske i din egen fagforening.

Tovholder:
Susanne Fast Jensen, 3F.
Spørgsmål kan mailes til:
susanne.fast.jensen@3f.dk

