
Vil du forstå, hvordan struktur,  
processer og kultur fungerer i  
organisationer, så du kan sikre 
god motivation og trivsel hos både 
teams og individer på din arbejds- 
plads?

I dette fag får du et teoretisk  
grundlag med afsæt i både lokale 
og globale sammenhænge. Faget 
er en del af akademiuddannelsen i 
ledelse. 
Akademiuddannelser er voksen-   
uddannelser og dit næste naturligt 
skridt på karrierevejen efter din 
SOSU-uddannelse.
Du tilmelder dig et modul ad  
gangen og kan gennemføre ud- 
dannelsen i dit eget tempo.
Du får konkrete redskaber så du kan 
udarbejde og formidle løsnings- 
forslag med fokus på samarbjds- 
processer og organisationens  
formål.

Når modulet er gennemført, kan du:
• Forstå kompleksiteten ved og 

udvikle organisationers struktur, 
processer, kultur og etik

• Forstå arbejdspsykologi med 
fokus på motivation, trivsel og 
arbejdsmiljø for teams og  
individer

• Identificere problemstillinger  
for at kunne udarbejde  
praktiske løsningsforslag

• Bidrage til organisatoriske  
samarbejdsprocesser og  
organisationens målopfyldelse

• Håndtere og justere udvikling-
sorienterede og tværfaglige 
samarbejdsprocesser

• Udvikle din egen praksis ud fra 
en struktureret sammenhæng 
inden for organisation og  
arbejdspsykologi

Undervisning
Uddannelsen forgår med fysisk  
fremmøde på SOSU Østjylland,  
Høgevej 4, 8600 Silkeborg  
Kl. 17.00 - 21.00  
på følgende datoer:
03/02, 10/02, 16/02, 02/03, 
09/03, 17/03, 24/03, 31/03, 14/04, 
21/04, 28/04, 05/05, 12/05 & 
19/05

Eksamen 
25. og 26. maj 2021

Pris
Fag på 10 ECTS koster kr. 7.900,00 
og inkluderer ikke undervisnings- 
materiale og bøger.
Du kan søge midler til at få dækket 
deltagergebyret hos enten  
Omstillingsfonden eller  
FOAs Kompetencefond.

Læs mere på:
www.eadania.dk/efteruddannelse/
omstillingsfonden
 
www.foa.dk/medlemsfordele/
faglig-udvikling/25000-til-uddan-
nelse

Tilmelding og yderligere  
oplysninger
Modulet udbydes af Erhvervs- 
akademi Dania og afholdes af 
SOSU Østjylland. 
Kontakt uddannelsessekretær  
Anne Katrine Valeur:
akv@sosuoj.dk eller tlf. 8720 6117  
 
for hjælp eller yderligere informa-
tion. 

Tilmeldingsfrist
29. januar 2021
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