Lederakademiet
Forandringsledelse
Når forandringer lykkes og er gennemført, tænker du ikke så meget over det. De ting vi
arbejder med lige nu er en del af en forandring. Men hvorfor er det at forandringer lykkes?
Hvorfor er der behov for forandringer? Hvornår er mennesker og organisationer
forandringsparate - og hvordan undgår du forandringstræthed?
Efter forløbet er du i stand til - med succes - at vurdere problemstillinger og anvende centrale
værktøjer til ledelse og styring af forandringer. Du får kendskab til projektstyringsværktøjer og
kan formidle problemstillinger og løsningsmodeller til alle involverede interessenter.

EKSAMEN OG INDHOLD
For at dokumentere kompetencerne afsluttes den internationalt anerkendte uddannelse
med en erhvervscase og en mundtlig eksamen, der giver dig 10 ECTS-point.
Uddannelsen tager udgangspunkt i udfordringer fra hverdagen, hvor du også kommer
igennem en række praktiske øvelser. Du får med andre ord brugt læringen med det
samme og oplever effekten. Uddannelsen indeholder blandt andet:








Forandringsmodeller og -teori
Interessenters krav og forventninger
Analyse af kommunikationssituationen og dennes betydning
Facilitering af møder, workshops, konfliktsituationer og forhandlinger
Ledelsesformers effektivitet i forandringssituationer
Lederens rolle i forandringer
Projektstyring

Gennemgået teori og praktiske øvelser er grundigt beskrevet i pensum, og i det materiale
du får med hjem. Det sikrer, at du altid kan gå tilbage og hente konkrete eksempler
frem til anvendelse i hverdagen.

Forløb
Uddannelsen strækker sig
over 6 uger. Undervisningen
starter alle dage kl. 9.00 og
slutter cirka kl. 16.30.
Eksamen varer 30 minutter
inklusive karaktergivning.
Modul 1:
7. - 8. marts 2016
Modul 2:
30. - 31. marts 2016
Modul 3:
14. - 15. april 2016
Rapportaflevering:
25. april 2016
Eksamen: (mundtlig)
4. maj 2016
Eksamen giver dig
10 ECTS-point.
Har du spørgsmål om forløbet,
så tøv ikke med at kontakte os
på telefon 70 25 15 15 eller
info@connectionmanagement.dk
Tilmeld dig på e-mail med navn
og cpr.nr. Send din tilmelding til
tilmeld@connectionmanagement.dk.

Uddannelse består af to dele: UD + DANNELSE.
Hos Connection Management fokuserer vi på UD.
Du skal kunne gå ud og direkte bruge det lærte.
Dit udbytte skal være maksimalt her og nu.
Øvelser er baseret på dine erfaringer og udvider
din forståelse af real life situationer. Og du kan
udbygge med andre af vores uddannelser.

OM UDDANNELSE HOS CONNECTION MANAGEMENT A/S
Connection Management har gennem årene uddannet mere end 20.000 personer.
Vi er kendt for at skabe vedvarende resultater gennem vores syn på uddannelse.
Uddannelserne foregår i vores fantastiske uddannelseshus, der ligger på grænsen
mellem Nærum og Gl. Holte. Faciliteterne og forholdene, der omgiver vores
uddannelser, matcher på alle måder kvalitetsniveauet i uddannelserne.
”Forandringsledelse” hører under den merkantile akademiuddannelse ”Ledelse”.
Københavns Erhvervsakademi (KEA.dk) er faglig og administrativ ansvarlig og
udbyder faget under lov om åben uddannelse. Underviserne er fra KEA og
Connection Management. Tilmeld dig og få en eksamen anerkendt af
Undervisningsministeriet.

Connection Managements uddannelser giver ny viden og nye
vinkler, der i hverdagens sammenhænge skaber ny vækst,
merværdi og resultater.

Se flere referencer og cases på www.connectionmanagement.dk

Pris
Prisen er 26.500 kroner
eksklusive forplejning og
konferencefaciliteter, der koster
385 kroner om dagen per
deltager.
Optagelseskriterier for at blive
optaget på uddannelsen er, at
deltageren har to års
erhvervserfaring samt én af
følgende:
 En relevant erhvervsuddannelse
 En relevant grunduddannelse for
voksne (GVU)
 En gymnasial uddannelse
 En anden relevant uddannelse på
mindst samme niveau som
ovenstående

Deltagerne skal erhverve
bogen ”Forandringsledelse og
forandringskommunikation" af
Bjarne Kousholt, der er
pensum.
Din virksomhed kan søge
SVU til at dække en stor del
af prisen. For 795 kroner per
deltager kan vi assistere dig
ved ansøgning om SVU. Læs
mere om SVU på www.svu.dk.
Ved afbud indtil tre uger før
undervisningsstart er
afmeldingsgebyret 50 % af
prisen. Vi forbeholder os retten
til at afvise ansøgere i tilfælde
af overtegning og aflysning.

