
Akademiuddannelse
i Ledelse



Akademiuddannelse i 
Ledelse

Uddannelsen tager udgangs-
punkt i din viden og erfaring og 
sætter det i en teoretisk ramme, 
der styrker dine evner som leder. 

Under forløbet bliver du:

• Mere opmærksom på dine 
medarbejderes kompetencer 
og udviklingspotentiale

• Bedre rustet til dine daglige 
udfordringer som leder

• Mere bevidst om dine egne 
styrker og svagheder som leder

Undervisningen tager afsæt i din 
virkelighed og de udfordringer 
du står med i dagligdagen, og 
bygger videre på de erfaringer og 
viden du allerede har.

Uddannelsen gennemføres i 
samarbejde med  
Erhvervsakademi Dania.

Uddannelsen

Akademiuddannelsen er på i alt 
60 ECTS og består af  
3 obligatoriske moduler, 2 valgfrie 
moduler af 10 ECTS, samt  
afgangsprojekt. 
Du kan også vælge valgfrie  
moduler på 5 ECTS, så vil  
uddannelsen bestå af flere end 2 
valgfrie moduler. 

De fleste moduler udgør 10 ECTS 
point. Du kan vælge at tage et  
eller flere moduler eller hele  
uddannelsen.  
Du kan tage uddannelsen som 
deltidsuddannelse, hvoraf et 
deltidsmodul varer 8 uger og 
3 dage.

Obligatoriske moduler:

• Ledelse i praksis
• Organisation og  

arbejdspsykologi
• Det strategiske lederskab

Afgangsprojekt:

Til afgangsprojektet er der  
løbende vejledning - ikke  
undervisning.



Valgfrie moduler:

Der er et stort udbud af valfrie 
moduler indenfor Ledelse.  
SOSU Østjylland revurderer  
skolens udbud efter behov og  
efterspørgsel. 
 
Eksempler på valgfrie moduler 
kunne være:

• Projektledelse
• Forandringsledelse
• Teamledelse 
• Positiv psykologi i ledelse
• Human resource management

Moduler - udbud 2023 / 2024

Ledelse i praksis (10 ECTS)

Start i Silkeborg 23. februar 2023
15 undervisningsgange i tidsrummet kl. 17.00 - 20.45
Eksamen 15. juni 2023

Stress i organisationen (5 ECTS)

Start i Silkeborg 6. september 2023
7 undervisningsgange i tidsrummet kl. 17.00 - 20.45
Eksamen 9. november 2023

Organisation og arbejdspsykologi (10 ECTS)

Start i Silkeborg 26. februar 2024
14 undervisningsgange i tidsrummet kl. 17.00 - 20.45
Eksamen 13. juni 2024

Du kan også vælge ét modul fra 
en anden retning. F.eks. Akademi-
uddannelsen i Sundhedspraksis.

Du kan læse mere om de enkelte 
moduler på sosuoj.dk under 
efteruddannelse og kurser.



Målgruppe

Er du SOSU-hjælper, -assistent eller pædagogiske assistent og arbejder som 
teamleder eller koordinator, eller har en drøm om at komme til det?

Uddannelsen henvender sig til dig, der gerne vil: 

• blive mere professionel og selvstændig i det daglige arbejde
• udvikle og styrke de faglige kompetencer
• have nye faglige udfordringer
• kvalificere dig til videreuddannelse, f.eks diplomuddannelse

Du har adgang til Akademiuddannelsen i Ledelse, hvis du har følgende:

• relevant erhvervsuddannelse
• 2 års relevant erhvervserfaring

OBS: Praktik under uddannelse tæller som erhverserfaring.

Pris

Prisen for moduler på 10 ECTS er kr. 8.900.  
Prisen for moduler på 5 ECTS er kr. 6.600.
Prisen for afgangsprojektet er kr. 9.300. 

Der tages forbehold for ændringer i lovgivning, bekendtgørelse m.v.

Omstillingsfonden

Der kan søges midler hos Omstillingsfonden til delvis finansiering af  
deltagergebyret. Læs mere her

SVU

På dagshold kan der søges SVU (StatensVoksenUddannelsesstøtte) svarende 
til 60% af højeste dagpengesats.

Yderligere oplysninger

Kontakt kursussekretær Anne Katrine Valeur på mail: AKV@sosuoj.dk  
eller tlf:  8720 6117


