FIU-Ligestillings udbud af valgfag
i 2020 på Diplomniveau
FIU-Ligestilling har siden 2005 udbudt moduler på Akademiuddannelsen i
ledelse for tillidsvalgte og valgte/ansatte.
Mange har efterhånden færdiggjort en hel AU og for de der gerne vil dygtiggøre sig yderligere udbydes nu en række valgfag på Diplomniveau, hvor der
det er muligt at tage en kompetencegivende eksamen, med en særlig
fagforenings - og mangfoldighedsvinkel.
Yderligere oplysninger på www.FIU-ligestilling.dk

Der er 4 muligheder for at søge valgfag
på Diplomniveau i 2020:
1. Et fuldt semester – giver 10 ECTS-point
Der er mulighed for i forårssemestret at tage to valgfag slået sammen med
mødetid hver anden torsdag. Vil du opnå i alt 10 ECTS og kunne gå til eksamen i ”Økonomisk ledelse” og ”HRM og ledelse”, kan du søge om at deltage på
FIU-nr.: 5207 20 00 57
Nærmere om indhold se nedenfor.

2. Økonomisk ledelse – giver 5 ECTS-point
At have overblik over og forståelse for økonomien er en forudsætning for bæredygtige og ligeværdige beslutninger og magt til at indgå med relevante indspil og modspil på arbejdspladsen, i fagforeningen og i det politiske arbejde.
Kurset sætter dig i stand til at analysere økonomiske beslutninger som ledelsesinstrument, bl.a. via kønsopdelte budgetter og opmærksomhed på hvor minoriteter og køn indgår.
Du får en grundlæggende forståelse for den økonomiske tankegang samt de
økonomiske begreber, modeller og beslutningsprocesser, som benyttes i både
offentlige og private organisationer.
Du får en viden om styring af økonomiske aktiviteter, ressourcer, investeringer
og finansiering, som giver dig kompetence til at deltage i økonomiske beslutninger.
Indhold:
• Overordnet økonomisk styring i den private og den offentlige sektor
• Det eksterne regnskab og det interne regnskab
• Budgetproces, budgettering og forskellige budgetmodeller, herunder incitamenter i forskellige modeller, aktivitets-, omkostnings- og likviditetsbudgettering
• Metoder og værktøjer til økonomisk målstyring
• Kommunikation og formidling af økonomiske forhold
• Omverdenens indvirken - herunder politiske indgreb og samfundsmæssige forhold

Målgruppe:
Valgte/ansatte i fagforeninger, arbejdspladstillidsvalgte der har en akademiuddannelse eller en kort videregående uddannelse. Er du i tvivl om du kan optages på modulet er du velkommen til at maile til tovholderen.
Underviser:
Daniel Blum, Cand. Scient adm. Han har undervist på adskillige forløb i fagbevægelsen.
FIU-Ligestilling indgår aftale med en uddannelsesinstitution der har de formelle
rettigheder til at gennemføre den kompetencegivende eksamen.
Tid og sted:
Torsdage den:
16. januar, 30. januar, 13. februar, 5. marts og 19. marts.
Alle dage kl. 14.00 – 19.00.
Eksamen afholdes enten torsdag den 16. eller 23. april i dagtimerne.
(Endeligt tidspunkt aftales på holdet.)
3F, Kampmannsgade 4, 1790 København V.
FIU-nr.: 5207 20 00 52.
Ansøgning og godkendelse skal ske i din egen fagforening.

3. HRM – og ledelse – giver 5 ECTS-point
Human Ressource management og ledelse
For at være at stærk tillidsvalgt i fagbevægelsen er det vigtigt at have viden,
færdigheder og kompetencer til at inddrage human ressource management
perspektiver i dit eget arbejde, og i dit med- og modspil overfor arbejdsgiver.
Udbytte:
På kurset får du viden om og forståelse af perspektiver, teorier, begreber og
metoder indenfor HRM, hvordan du selv kan bruge dem i praksis samt reflektere over hvordan virksomheder bruger disse eller ikke bruger disse.
Indhold:
• Analysere, vurdere, vælge og anvende HRM metoder og redskaber i løsning af praktiske ledelsesopgaver såvel på strategisk som taktisk og operativt niveau samt begrunde valget.

•

•
•

Understøtte, at de nødvendige kompetencer er til stede inden for eget ledelsesområde gennem tiltrækning, fastholdelse, udvikling og afvikling af
medarbejdere under hensyntagen til at vi arbejder i fagbevægelsen og er
offensive i forhold til ligestilling og integration.
Håndtering af komplekse HRM-problemstillinger som en del af egen ledelsesmæssige praksis under hensyntagen til den organisatoriske kontekst.
Medvirke til udvikling og gennemførelse af HR-tiltag i et mangfoldighedsperspektiv.

Målgruppe:
Valgte/ansatte i fagforeninger, arbejdspladstillidsvalgte der har en akademiuddannelse eller en kort videregående uddannelse. Er du i tvivl om du kan optages på modulet er du velkommen til at maile til tovholderen.
Underviser:
Der tilknyttes en ekstern dygtig underviser der fører holdet til eksamen.
FIU-ligestilling indgår aftale med en uddannelsesinstitution der har de formelle
rettigheder til at gennemføre den kompetencegivende eksamen.
Tid og sted:
Torsdage den:
30. april, 14. maj, 28. maj, 18. juni og 13. august.
Alle dage kl. 14.00 - 19.00.
Eksamen afholdes torsdag den 10. september eller 17. september i dagtimerne.
(Endeligt tidspunkt aftales på holdet).
3F, Kampmannsgade 4, 1790 København V.
FIU-nr.: 5207 20 00 09.
Ansøgning om deltagelse sker i din egen fagforening.

4. Ledelse og forhandling i politisk styrede organisationer –
giver 5 ECTS-point
Baggrund:
At varetage ledelse af og gennemføre forhandlingsforløb i fagbevægelsen er
komplekst og kræver blandt meget andet også viden og forståelse for hvad der
er særligt ved politisk styrede organisationer.

Udbytte:
Det er målet, at du opnår viden om og forståelse af :Teorier, begreber og metoder i ledelse af forhandling i en politisk styret organisation
Indhold:
• At kunne udarbejde en plan eller strategi for en større organisatorisk forhandlingsproces.
• At kunne bruge forhandling og konflikter som innovativ ressource.
• At kunne identificere behov for egen og organisatorisk kompetenceudvikling i forhold til forhandling i lederskabs- og forhandlingsrummet.
Målgruppe:
Valgte/ansatte i fagforeninger, arbejdspladstillidsvalgte - der har en akademiuddannelse eller en kort videregående uddannelse. Er du i tvivl om du kan optages på modulet er du velkommen til at maile til tovholderen.
Underviser:
Daniel Blum, Cand. Scient. adm. Har undervist på adskillige forløb i fagbevægelsen.
FIU-Ligestilling indgår aftale med en uddannelsesinstitution der har de formelle
rettigheder til at gennemføre den kompetencegivende eksamen.
Tid og sted:
Torsdage den:
24. september, 8. oktober, 22. oktober, 5. november og 19. november
Alle dage kl. 14.00 - 19.00.
Eksamen torsdag den 17. december i dagtimerne.
3F, Kampmannsgade 4, 1790 København V.
FIU-nr.: 5207 20 00 18.
Ansøgning om deltagelse sker i din egen fagforening.

Tovholder på alle diplomuddannelserne:
Susanne Fast Jensen.
Spørgsmål kan evt. mailes til:
susanne.fast.jensen@3f.dk

