
Akademiuddannelsen i ledelse 

Fra foråret 2022 vil det være muligt at tage en lederuddannelse på Bornholm. Akademiuddannnelsen i ledelse bliver udbudt 
af Cphbusiness i samarbejde med Boost Bornholm og vil blive afholdt på Campus Bornholm med undervisning i dagtimerne 1 
gang om ugen.  

På uddannelsen får du vigtige ledelsesmæssige værktøjer, som du kan bruge i din dagligdag - allerede fra første dag. 

Vi har blandt andet fokus på udviklingen af dig som leder, ledelse af medarbejdere, teams og grupper, forandringsledelse, mv. 
Du vil blive introduceret til relevante ledelsesteorier, -modeller og -opgaver, som kombinerer og tager udgangspunkt i 
ledelsesmæssige udfordringer fra dit arbejdsliv. Det giver dig konkrete input til din praksis, som du løbende kan bringe i spil.  

Uddannelsen er rettet mod nuværende og kommende ledere og klæder dig på, så du kan varetage forskelligartede 
ledelsesopgaver og stå endnu stærkere som leder.  

På uddannelsen vil du blandt andet arbejde med: 

• Indsigt i din egen og andres ledelsesstil
• Konkrete ledelsesværktøjer
• Teamledelse
• Forandringsledelse
• Ledelse af medarbejdere

Coaching af teams og grupper 

Ved deltagelse på uddannelsen får du ligeledes mulighed for at blive en del af et fagligt netværk med andre ledere, som du 
kan dele erfaringer og sparre fagligt med.  

Underviserne er tidligere ledere fra erhvervslivet og sørger altid for, at undervisningen holdes praksisnær og brugbar fra første 
undervisningsdag.  

Hvad er en akademiuddannelse? 
En akademiuddannelse svarer til en kort videregående uddannelse på erhvervsakademiniveau eller tilsvarende niveau, men 
tages på deltid sideløbende med jobbet. En hel uddannelse tæller 60 ECTS-point og tager typisk tre år at gennemføre med et 
fag pr. halvår. 

Uddannelsen er bygget op omkring tre obligatoriske fag og en række valgfag. Uddannelsen afsluttes med et afgangsprojekt. 

Alle fag afsluttes med en eksamen. Eksamen varierer fra fag til fag og består oftest af en mundtlig eller skriftlig prøve. Se 
mere information på hjemmesiden under de enkelte fag: 
https://www.cphbusiness.dk/videreuddannelse/akademiuddannelser/ledelse?uddannelse=Akademiuddannelsen_i_ledelse#stu
dietsopbygningogfag 

Tilskudsmuligheder 
Du har mulighed for at søge om tilskud til uddannelsen. Du kan læse mere om, hvilke muligheder du har her. 
Har du brug for vejledning i forhold til, hvilke tilskudsmuligheder du eller din virksomhed har, kan du kontakte Boost Bornholm 
ved at gå ind på https://campusbornholm.dk/voksen-efteruddannelse/boost-bornholm/ 

Tilmelding 
Du kan læse mere om uddannelsen og tilmelde dig på vores hjemmeside. 

Vil du vide mere? 
Er du interesseret i at høre mere om uddannelsen og dine muligheder, kan du ringe til os på 36 15 48 66. 

https://www.cphbusiness.dk/videreuddannelse/akademiuddannelser#stoettemuligheder
https://campusbornholm.dk/voksen-efteruddannelse/boost-bornholm/
https://www.cphbusiness.dk/videreuddannelse/akademiuddannelser/ledelse?uddannelse=Akademiuddannelsen_i_ledelse
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Fag: Ledelse i praksis 
Foråret 2022

På faget Ledelse i praksis udvikler du din egen lederadfærd og dine ledelsesmæssige kompetencer. 

Du får viden om praktisk og ledelse samt redskaber til at finde din ledelsesstil. Ledelse i praksis klæder dig på til at identificere og 
vurdere egne personlighedstræk i din rolle som leder. Herudover får du kendskab til ledelsesmæssige krav og forventninger, som stilles til 
dig som leder, hvor du skal kunne alt lige fra at afklare medarbejdernes kompetenceudvikling og eventuelle samarbejdsvanskeligheder, 
du skal kunne tydeliggøre målene for opgaveløsningen og sikre en mere effektiv udnyttelse af ressourcerne. 

Dit udbytte 

• Du bidrager til bedre kommunikation og færre konflikter i dagligdagen
• Du styrker virksomhedens konkurrenceevne ved at arbejde bevidst med ledelse og udvikling
• Du øger medarbejdertilfredsheden og effektiviteten ved at motivere og udvikle medarbejderne

Virksomhedens udbytte 

• En medarbejder der bidrager til bedre kommunikation og færre konflikter i dagligdagen
• En medarbejder der styrker virksomhedens konkurrenceevne ved at arbejde bevidst med ledelse og udvikling
• En medarbejder der øger medarbejdertilfredsheden og effektiviteten ved at motivere og udvikle medarbejderne

Undervisning finder sted følgende torsdage: 13/1, 20/1, 27/1, 3/2, 10/2 og 17/2. Eksamen afholdes den 
9/3 og 10/3. 

Tilmeld dig her 

Fag: Organisation og arbejdspsykologi 
Efteråret 2022 

På faget Organisation og arbejdspsykologi bliver du rustet til at håndtere organisatoriske og udviklingsmæssige processer, og du vil få 
udviklingsbaseret viden, teori og praksis om struktur, processer, kultur, organisering, motivation og trivsel. Endelig vil du få redskaberne 
til at forstå og løse organisatoriske problemstillinger i din virksomhed.  

Dit udbytte 

• Du lærer at analysere og vurdere hverdagens udfordringer mellem organisationens struktur, processer og kultur
• Du kan anvende hensigtsmæssige metoder til at styrke motivation og arbejdsmiljø
• Analysere og forstå hvilke elementer, der kan påvirke trivsel og udvælge metoder til at styrke denne.
• Du kan anvende metoder til etablering og udvikling af grupper og teams

Virksomhedens udbytte 

• En medarbejder der bidrager til at forbedre trivslen i virksomheden
• En medarbejder der kan indgå i virksomhedens udvikling og har forståelse for den struktur, processer og kultur der er i

virksomheden
• En medarbejder der har fokus på teams og deres effektivitet.

Undervisning finder sted følgende tirsdage: 26/10, 2/11, 9/11, 16/11, 23/11, 30/11. Eksamen afholdes 
den 14/12. 

Tilmeld dig her 

Fag: Det strategiske lederskab 
Foråret 2023 

På faget Det strategiske lederskab får du viden om strategiske teorier og modeller samt strategisk analyse, udvikling og implementering, 
der gør dig i stand til at identificere strategiske problemstillinger og tage aktiv del i udarbejdelsen af løsningsforslag. 

Du styrker din ledelsesmæssige handlekraft og udvikler evnen til at forstå, fortolke og formidle det strategiske lederskabs processer, 
vilkår, dimensioner og perspektiver. 

Dit udbytte 

• Du kan bidrage til at ændre eller implementere virksomhedens strategiske mål effektivt
• Du udvikler et personligt, reflekteret og autentisk lederskab i forbindelse med strategiprocessen
• Du kan anvende en række værktøjer til at øge motivationen på arbejdspladsen og bidrage til at mindske konflikter og

misforståelser

Virksomhedens udbytte 

• En medarbejder, der bidrager til virksomhedens lønsomhed gennem arbejde med virksomhedens strategi, vision og værdier.
• En medarbejder der kan skabe sammenhold og følgeskab i virksomheden
• En medarbejder der kan styrke virksomhedens konkurrenceevne og omsætning
• En medarbejder der kan fremme en mere effektiv arbejdsgang igennem en større fællesskabsfølelse

Undervisning finder sted følgende onsdage: 19/1, 26/1, 2/2, 9/2, 23/2 og 2/3. Eksamen afholdes den 16/3. 

Tilmeld dig her 

https://www.cphbusiness.dk/videreuddannelse/akademiuddannelser/ledelse/ledelse-i-praksis
https://www.cphbusiness.dk/videreuddannelse/akademiuddannelser/ledelse/organisation-og-arbejdspsykologi
https://www.cphbusiness.dk/videreuddannelse/akademiuddannelser/ledelse/det-strategiske-lederskab



