AKADEMIFAG

Ledelse i praksis
Bliv bevidst om dit personlige lederskab, og bliv bedre til at håndtere hverdagens komplekse ledelsesudfordringer med akademiuddannelsen Ledelse i praksis.
Akademifaget Ledelse i praksis danner et solidt fundament for din fremtidige eller videre lederkarriere ved at udvikle din forståelse for den daglige ledelsesmæssige kompleksitet og klæde dig på til at løser hverdagens ledelsesmæssige udfordringer. Faget giver dig en grundig indføring i ledelsesområdets centrale teorier og metoder koblet
på praksisnære problemstillinger. Derigennem lærer du at anvende relevante modeller og teorier i din daglige ledergerning og foretage nødvendig justeringer i arbejdsgange, processer eller relationer. Du bliver bevidst om dine
kommunikative færdigheder som leder, og får forståelse for og indblik i de dynamikker og interpersonelle forhold,
der kan udspille sig i den organisatoriske kontekst, hvor du skal lykkes med din ledelsesopgave. Alt sammen noget,
der vil styrke dig i dit personlige lederskab og give dig oplevelsen af ledelsesmæssig succes.

Ledelse i praksis – fagets indhold:
•

Anerkendte og centrale ledelsesteorier
og modeller

•

Personlig lederstil og udvikling

•

Forandringsledelse og lærings/udviklingsprocesser

•

Ledelseskommunikation

•

Konflikthåndtering

•

Uddannelsen vægter 10 ECTS-point

AKADEMIFAG I LEDELSE HOS

Human House

Akademifaget Ledelse i praksis 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 flere relevante ledelsesforløb.

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

