
Forandringsledelse

Vil du lære at understøtte en virksomheds 
medarbejdere og ledere i at skabe medejerskab, 
motivation og fællesskab, så er faget 
forandringsledelse noget for dig.

Den teknologiske udvikling skaber store 
forandringer og ændrer vores måde at arbejde, 
vores måde at omgås og ikke mindst vores måde at 
drive forretning. Både som medarbejder og leder 
kan det være svært at følge med i nye strukturer og 
arbejdsgange. Det nye og ukendte skaber utryghed.

På faget forandringsledelse bliver du klogere på din 
rolle som leder i organisatoriske forandringer, og vi 
ruster dig til at lede og analysere forandrings- og 
udviklingsprocesser.

Du får kompetencer til at anvende værktøjer til 
planlægning, gennemførsel og implementering 
af forandringsprocesser og lærer at formidle 
relevant kommunikation til alle interessenter i en 
forandringsproces.

Indhold
På faget berører vi blandt andet:

 ▪ Forandringsmodeller, -metoder og -teori
 ▪ Kommunikation som forandringsværktøj
 ▪  Forandringspsykologi
 ▪  Lederens rolle i forandringer
 ▪  Styring af organisatoriske forandrings- og 
udviklingsprocesser
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Omfang  10 ECTS-point 
Niveau   Akademiuddannelse
Eksamen Mundtlig eksamen kombineret med 
  en erhvervscase.

Forløb  Undervisningen finder sted 
  tirsdage fra 09.00 - 15.00 på  
  Campus Bornholm i Rønne. 
  20. okt., 27. okt., 
  3. nov. (online),  10. nov. (online), 
  24. nov., 1. dec. (online).    
  Der er eksamen den 15. dec. 2020. 

  Din underviser lærer dig at anvende  
  programmet Zoom til den del af 
  undervisningen, som foregår online.

Pris  5.800 kr. 
  Det er muligt at søge tilskud til   
  din deltagelse følgende steder: 

 ▪ Omstillingsfonden 
 ▪  Sporskifteordningen
 ▪  Den Statslige Kompetencefond
 ▪  Den Regionale Kompetencefond
 ▪ Diverse kompetencefonde

 
Tilmelding Læs mere og tilmeld dig på   
  cphbusiness.dk/videreuddannelse/  
  akademiuddannelser

Vil du vide mere?
Har du spørgsmål, kan du ringe til vores 
studievejledere på 36 15 45 17 eller skrive til 
evu@cphbusiness.dk

FAKTA

Cphbusiness på Bornholm    |    Campus Bornholm

Minervavej 1    |    3700 Rønne    |    cphbusiness.dk 

https://www.cphbusiness.dk/videreuddannelse/omstillingsfonden
https://star.dk/puljer/puljer-med-loebende-frist/pulje-til-sporskifte-2020/
https://kompetenceudvikling.dk/den-statslige-kompetencefond
https://www.denregionalekompetencefond.dk/
https://www.kompetencefonde.dk/
https://www.cphbusiness.dk/videreuddannelse/akademiuddannelser/ledelse/forandringsledelse
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