
A K A D E M I U D D A N N E L S E  I  S U N D H E D S P R A K S I S 

Ledelse i praksis
Modulet er for dig, der vil styrke dine 
ledelsesmæssige funktioner - både 
fagligt og personligt Vi tager fat i teorier 
og metoder, der giver dig indsigt i 
din ledelsespraksis, og ikke mindst i 
hvordan du udvikler dig i relation til 
din ledelsesstil og dine medarbejdere.
Uanset om du er ny i lederrollen, eller 
du allerede har erfaring, er opgaverne 
og spørgsmålene mangeartede. Du får 
under uddannelsen en bred pallette af 
kompetencer, der giver dig en styrket 
tilgang til dine daglige opgaver.

Teori og metode knytter sig til føl-
gende temaer: 
Praktisk og strategisk ledelse.
Indsigt i egne adfærds-, kommunika-

tions- og ledelsesmæssige styrker og 
svagheder.
Valg af ledelsesmæssige værktøjer i 
konkrete situationer på baggrund af 
analytisk vurdering af sammenhæng 
mellem teori og praksis.
Medarbejderudvikling og ledelses-
mæssige forandringer.

Læringsmålene giver dig viden og 
forståelse for:
Et bredere perspektiv på det ledelses-
mæssige fagområde.  
Ledelsesrummet og det personlige 
perspektiv.
Udviklingsbaseret viden om ledelses-
områdets praksis og centrale teorier og 
metoder.

Dine kompetencer efter modulet 
Du har praksisnære ledelsesteorier, me-
toder og værktøjer, du kan bruge som 
grundlag i din daglige ledelse, både i 
relation til den enkelte medarbejder, 
medarbejdergrupper og samarbejds-
partnere.
Du kan ud fra konkrete problemstillin-
ger vælge aktuelle løsningsmuligheder.
Du kan analysere og udvikle din egen 
læring og praksis.

En praksisnær 
efteruddannelse 
til dig der arbejder 
med mennesker
Vil du vide mere om modulets ind-
hold og varighed kontakt  
Susanne Møller 
susm@zbc.dk / tlf. 5116 5955

Har du spørgsmål til tilmelding, pris 
og brug af kompetencefonde kan 
du kontakte
Susanne Birkerod 
subi@zbc.dk / 4172 1197

VALGFRIT MODUL

Modulet udløser 10 ETCS-point efter 
bestået eksamen.

Vær med.
Verden er til at forandre.
zbc.dk

ZBC
Selandia Park 6
4100 Ringsted
Tlf.: 5578 8888
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