AKADEMIFAG

Teamledelse
Et velfungerende team kan i fællesskab definere klare mål, beslutte den indsats, der skal til
for at skabe resultater og har en klar tro på, at sammen kan man nå mere end hver for sig.
Det, at bringe et team til at opnå alt det, sker dog ikke af sig selv, men kræver en målrettet
indsats med fokus på teamets opgaveløsning og samarbejdskultur.
Akademifaget Teamledelse gør dig i stand til at etablere, udvikle og lede teams i en organisatorisk kontekst. I en
dynamisk vekselvirkning mellem teori og praksis lærer du at skabe og lede effektive teams og opbygge en teambaseret kultur med systematisk feedback, helhedsforståelse og tværgående tænkning. Faget giver dig – foruden en
grundlæggende viden om teamledelse – en grundig indføring i de forskellige teamroller og udviklingsfaser, gruppedynamik og processer i teams. Du lærer at identificere og vurdere teamets forskellige præferencer og samarbejdskultur, behovet for kompetenceudvikling, og hvordan du bedst muligt løser udfordringer i teamet.

Et veloverstået akademifag i Teamledelse
giver dig en grundig viden om:
•
•
•
•
•

Teamledelse som metode og teamledelse i
praksis i en organisatorisk kontekst
Etik og roller i teams
Kompetenceudvikling og teamledelse
Teamdynamik og processer
Uddannelsen vægter 5 ECTS-point

AKADEMIFAG I LEDELSE HOS

Human House

Akademifaget Teamledelse er en del af akademiuddannelsen i ledelse og udbydes i et samarbejde mellem Human House
og Erhvervsakademi Dania.
Med et gennemført akademifag i ledelse 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

