AKADEMIFAG

Ledelse af bæredygtighed

Den bæredygtige leder inddrager sociale og miljømæssige aspekter i sin tilgang til ledelse
og forstår samtidig at omsætte indsatsen til merværdi for virksomheden, for medarbejderne og for kunderne. Bliv fortrolig med begrebet bæredygtighed, og bliv klædt på til selv at
bevæge din ledelse i en bæredygtig retning.
Med akademifaget Ledelse af bæredygtighed får du kompetencerne til at udvikle dine ledelsesopgaver ud fra
en bæredygtighedsforståelse, som du kan anvende og formidle i din egen organisation. Du bliver fortrolig med
de grundlæggende teorier og modeller inden for cirkulær økonomi og bæredygtighed i et organisatorisk og samfundsmæssigt perspektiv, og du stifter bekendtskab med FN’s verdensmål. Du lærer at analysere virksomhedens
kapacitet og udviklingspotentiale ud fra et bæredygtighedsperspektiv, og du lærer at varetage forskellige ledelsesfunktioner inden for bæredygtighed. Uddannelsen vægter 5 ECTS-point.

Efter at have gennemført akademifaget i
Ledelse af bæredygtighed, kan du i praksis
•

arbejde med centrale teorier og metoder inden for bæredygtighed

•

koble udviklingen af bæredygtighed til strategiske mål

•

arbejde med medarbejderinddragelse i udviklingen af bæredygtighed

•

formidle praksisnære problemstillinger i forhold til ledelse af bæredygtighed

•

indgå i udviklingsorienterede arbejdsprocesser omkring ledelse af
bæredygtighed

AKADEMIFAG I LEDELSE HOS

Human House

Akademifaget Ledelse af bæredygtighed er en del af akademiuddannelsen i ledelse og udbydes i et samarbejde mellem
Human House og Erhvervsakademi Dania.
Med et gennemført akademifag hos Human House i porteføljen er du ikke alene up to date med den nyeste erhvervspsykologiske viden om ledelse, du opnår også de afgørende ECTS-point, der skal bruges i forbindelse med en fuld akademiuddannelse inden for ledelse.
Akademifagene inden for ledelse foregår på et niveau svarende til de kortere videregående uddannelser. Hvis du tidligere
har taget andre akademifag – eller ønsker at gøre det – kan du, hvis du i alt samler 60 ECTS-point, opnå en akademiuddannelse svarende til 1 års videregående fuldtidsstudie.
Human House udbyder tre akademifag inden for ledelse, og hos vores samarbejdspartner Erhvervsakademi Dania finder
du endnu flere relevante ledelsesforløb.

Læs mere, og tilmeld dig på humanhouse.com/kurser

