Professionelt lederskab –
det personlige lederskab!
• Et obligatorisk modul på Diplomuddannelsen i ledelse.
• Der er mulighed for at tage en kompetencegivende eksamen der giver 5 ECTS-point.

Baggrund:
Det er formålet, at du får viden, færdigheder og kompetencer til at:
Udvikle dit professionelle lederskabs forskellige kompetencer og - identiteter i
relation til de opgaver, der skal løses nu og i fremtiden.
Indhold (viden og forståelse):
Det er målet, at du opnår viden om og forståelse af:
Teorier om, elementer i og udviklingen af det professionelle lederskab
Sammenhængen mellem værdier, ledelsesetik og professionelt lederskab
i forhold til din egen praksis. Og at du reflekterer over det.
Det er målet, at du opnår praktiske færdigheder til at:
Anvende og vurdere teorier og metoder, der retter sig mod udvikling af
professionelt lederskab.
Udbytte (Kompetence):
Det er målet, at du kan:
Udvikle professionelt lederskab i forhold til de behov der er på arbejdspladsen og i fagforeningen/fagbevægelsen.
Underviser:
FIU-Ligestilling indgår aftale med en underviser der har kompetence til at føre
holdet til eksamen.
Tid og sted:
Torsdage den:
13. september, 27. september, 11. oktober, 25. oktober, 8. november
Alle dage kl. 14.00 - 19.00.
Eksamen i starten af december.
Dansk Metal, Molestien 7, 2450 København SV. - eller
3F, Kampmannsgade 4, 1790 København V.
Eller et andet sted, der også er ca. 10 minutters gang 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 uddannelse
og/eller baggrund, kan du søge om at blive realkompetencevurderet (koster
ikke noget). Er du interesseret i dette kan du maile til tovholderen?
Tilmelding/FIU-nr.:
Ansøgning om deltagelse skal ske i din lokale fagforening på
FIU-nr.: 5207 18 00 96.
NB: Tilmeldingsfrist er snarest og senest den 15. juli. Her skal tilmelding
være FIU-Ligestilling i hænde på FIU-sys og i orden. Så snart du er tilmeldt får
du et lille skema du skal udfylde med henblik på at dokumentere adgangskrav.
Pris kr. 9.950,00.
Prisen indeholder undervisning, bøger, vejledning kaffe/te/kage og en let anretning.
Tovholder:
Susanne Fast Jensen.
Evt. spørgsmål kan mailes til:
susanne.fast.jensen@3f.dk

