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Grundmoduler

Det personlige lederskab  
og forandring

10ECTS

Ledelse af medarbejdere 
og faglig udvikling

10ECTS

Organisation, udvikling  
og samskabelse

10ECTS

Valgmoduler

Valgmodul

5ECTS

Valgmodul

5ECTS

Valgmodul

5ECTS

Specialemodul

15ECTS

+

Diplomuddannelsen i ledelse

Har du spørgsmål til Diplomuddannelsen i ledelse hos  
PS Videnscenter, så kontakt 

Mette Uhre Dalum, md@psvidenscenter.dk, telefon 93 30 30 93
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God ledelse skaber resultater  
på alle niveauer
Viden og indsigt er nøgleord i fremtidens ledelse. På Diplomuddannelsen i 
ledelse sætter vi fokus på strategi, målstyring, personale- og organisations-
forandringer, så du bliver klædt på til at håndtere komplekse ændringer i din 
organisation.  

Diplomuddannelsen i ledelse er målrettet dig, der allerede er leder i den private 
eller offentlige sektor eller er på vej til et lederjob. Diplomuddannelsen giver dig 
et stærkt kort på hånden i forhold til dine lederkompetencer. 

Moduler
Uddannelsen består af 3 obligatoriske grundmoduler af 10 ECTS-point og  
3 valgmoduler af 5 ECTS-point samt specialemodul af 15 ECTS-point.

Den samlede Diplomuddannelse i ledelse består af 60 ECTS-point, og hele  
uddannelsen skal være gennemført inden for 6 år. Alle moduler kan tages  
individuelt og uden krav om at tage hele uddannelsen.

Modulernes varighed
Grundmoduler afvikles typisk over 4-6 måneder og består af 8 undervisningsdage, 
4 studiegruppedage, vejledning og eksamen. 

Valgmoduler afvikles typisk over 2-3 måneder og består af 4 undervisningsdage,  
2 studiegruppedage, vejledning og eksamen.

Priser
Grundmodul:  13.500,- kr. 
Valgmodul:  7.500,- kr.  
Specialemodul:  14.000,- kr.

Tilmelding via psvidenscenter.dk eller telefon 93 30 30 93

Diplomuddannelsen i ledelse udbydes i samarbejde med  
Zealand/Center for Diplomledelse
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10.000,- kr. til efter- og videreuddannelse
Du har mulighed for at søge midler til din uddannelse gennem den nye 
omstillingsfond, der støtter efter- og videreuddannelse på akademi- eller 
diplomniveau. 

Du kan søge op til 10.000.- kr. om året til og med 2021.  
Midlerne tildeles efter først til mølle-princippet.

Læs om ordningen på www.zealand.dk/gratis-efteruddannelse/

Diplomuddannelse i ledelse (DIL) eller Den offentlige lederuddannelse (DOL)
Diplomuddannelsen i ledelse på PS Videnscenter er DIL. Hvis du har moduler 
fra DOL, men ønsker at tage moduler på DIL, kan du få merit for dine modu-
ler. Det er, med andre ord, ikke noget problem af fortsætte eller afslutte din 
lederuddannelse hos PS Videnscenter. 

Den nye studieorning der trådte i kraft 1. januar 2019 kan også have indfly-
delse på dine ”gamle” moduler. Tag en snak med os, så finder vi en løsning.

Kontakt 
Mette Uhre Dalum, md@psvidenscenter.dk, telefon 93 30 30 93
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Det personlige lederskab og forandring
Træd i karakter som leder og kommuniker i overensstemmelse 
med det, som er vigtig for dig
Bliv afklaret i forhold til dine værdier, din identitet som leder og det ideal, du har 
for den måde, du håndterer dit lederskab på. Du lærer, hvordan du kan arbejde 
med at udvikle dit ledelsesgrundlag og øge din bevidsthed, så dine handlinger 
skaber mening i forhold til organisationens behov og opgaveløsning.

Når du er opmærksom på, hvordan du skaber en refleksiv praksis, bliver du i 
stand til at udvikle og praktisere et personligt, fagligt og professionelt lederskab.

På modulet har vi fokus på ledelseskommunikation og konkrete samtale- og 
faciliteringsredskaber. Du opnår forståelse for, hvad der skal til for at skabe kom-
munikation, der engagerer dine medarbejdere og udvikler følgeskab. Du udvikler 
kompetencer til at forstå og håndtere samtaler på en professionel måde.

Du vil opnå en øget bevidsthed om, hvordan du kontinuerligt arbejder med at 
udvikle dit lederskab og blive klogere på kommunikation.

Målet er, at du
• Opnår viden om og forståelse for teorier, metoder og praksis inden for  

personligt og fagligt lederskab.

• Opnår viden om og forståelse for teorier og metoder om kommunikation  
og betydningen heraf i en ledelsesmæssig praksis.

Læs mere om modulet på psvidenscenter.dk

Grundmodul
10 ECTS-point

Modulet udbydes  
21. august 2019 
Forår og efterår 2020

Har du en drøm om at blive leder, eller ønsker du  
at blive afklaret i forhold til lederrollen, så er modulet  
”Det personlige lederskab og forandring” et godt  
sted at begynde.

 
Er du 

teamleder,  
teamkoordinator, 

førleder eller 
lederaspirant?  
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Ledelse af medarbejdere og faglig  
udvikling
Bliv bedre til at skabe dynamikker, der understøtter læring  
og motivation i organisationen
Få viden om og inspiration til, hvordan du som leder kan udvikle og lede de  
professionelle relationer i organisationen ved at forstå dynamikker, magt og 
motivation.

Du bliver trænet i, hvordan du med forskellige samtaleteknikker kan styrke  
samarbejdsrelationer og læring i organisationen både på individ- og teamniveau.

Du lærer, hvordan du som leder bliver bedre til at lede ud fra kerneopgaven ved 
at understøtte kompetencer, kvalitet og resultater i forhold til organisationens 
opgaver og behov.

Du bliver i stand til at indsamle data i organisationen, så du kan analysere  
behovene, når du skal lede lærings- og udviklingsforløb. Dermed opnår du  
den ønskede effekt for faglighed og opgaveløsning i organisationen.

Målet er, at du
• Får viden om og forståelse for samfundsmæssige og organisatoriske  

rammevilkår og ressourcer, og hvilken betydning de vilkår har for  
professionelle relationer i og uden for organisationen.

• Får viden om og forståelse for teorier om magt, motivation, læring og  
dynamik på gruppe- og individniveau.

Læs mere om modulet på psvidenscenter.dk 

Grundmodul
10 ECTS-point

Modulet udbydes  
14. januar 2020
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Organisation, udvikling og samskabelse
Få blik for, hvad der styrer hvem og hvordan
Du får indgående kendskab til og forståelse for forskellige styringsmekanismer, 
og hvordan styring kan forstås. 

Du lærer, hvordan du arbejder reflekteret i samspillet med ledelse og medarbej-
dere, og hvordan du realiserer organisationens mål ved hjælp af samskabelse, 
styring og strategier.

Undervejs får du indblik i, hvordan du arbejder med organisationens kultur, og 
hvilke processer du kan sætte i gang for at udvikle den.

På den baggrund lærer du at begrunde og udvælge relevante løsningsmodeller 
i forhold til egne ledelsesmæssige udfordringer og handlemuligheder. Du bliver 
mere strategisk i din ledelse, og du bliver trænet i at se tingene fra flere perspek-
tiver.

Måler er at du
• Opnår viden om og forståelse for teorier om organisation, ledelse, kultur  

og processer i forhold til organisationen og dens omverden.

• Opnår viden om og forståelse for teorier om strategi og styring af  
organisationens udvikling samt metoder til proces- og opgaveledelse.

• Opnår viden om og forståelse for teorier om økonomi- og ressourcestyring.

• Lærer at indgå i organisationens styringsmæssige og strategiske processer.

Læs mere om modulet på psvidenscenter.dk

Grundmodul
10 ECTS-point

Modulet udbydes  
22. august 2019 
Efterår 2020
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Ledelse og coaching
Bliv bedre til at skabe læring og udvikling med en coachende 
tilgang
På modulet får du inspiration til og træning i, hvordan du med en coachende 
tilgang kan styrke samarbejdsrelationer og læring i organisationen på individ-  
og teamniveau.

Med afsæt i forskellige teorier og ved at afprøve konkrete coaching- og facilite-
ringsredskaber udvikler du dine kompetencer til at forstå og håndtere coaching 
som et ledelsesredskab.

Undervejs bliver du trænet i at anvende coaching, når vi inddrager konkrete  
cases fra din arbejdssituation og dine egne ledelsesmæssige udfordringer.

Vi arbejder med forskellige samtaleformer og coachingredskaber med fokus på 
coachingmodeller og spørgeteknikker.

Modulet er for dig, der ønsker at udvikle og kvalificere den professionelle  
samtale.

Målet er, at du
• Opnår viden om og forståelse for teorier og metoder inden for ledelsesmæssig 

coaching, og at du kan reflektere over, hvordan du bruger dem i praksis.

• Opnår færdigheder til at kunne coache i egen ledelsespraksis og sætte  
coachende processer i gang i egen organisation.

Læs mere om modulet på psvidenscenter.dk

Valgmodul
5 ECTS-point

Modulet udbydes  
12. april 2019 
Forår 2020
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Forandringsledelse
Bliv bedre til at inddrage de centrale personer, når noget  
skal forandres
Lær at lede og gennemføre forandringsprocesser i egen organisation med  
henblik på udvikling og fornyelse.

Få blik for, hvordan du involverer medarbejdere og brugere, så I arbejder i samme 
retning. Lær at håndtere modsatrettede følelser og kommunikere bevidst og 
involverende om forandringerne, så de giver mening.

Når du som leder lærer, hvordan du håndterer forandringsprocesser, udvikler du 
både din egen og organisationens evne til at modtage og bearbejde forandringer. 
Målet er, at forandringer bliver en typisk måde for organisationen at agere på, og 
at forandringer bliver skabt i et indbyrdes, effektivt samspil.

Undervejs arbejder du med et konkret område, som skal udvikles og forandres 
i din organisation. Du bliver bevidst om, hvilke områder du er udfordret på, og 
hvordan du kan håndtere dem. 

Målet er, at du
• Opnår viden om og forståelse for teorier og modeller om forandrings-  

og udviklingsprocesser i et ledelsesmæssigt perspektiv.

• Opnår færdigheder til at kunne reflektere over og vurdere teoretiske modeller 
om forandringsledelse i forhold til problemstillinger fra egen praksis.

• Lærer at begrunde og udvælge relevant løsningsmodel/-teori.

Læs mere om modulet på psvidenscenter.dk

Valgmodul
5 ECTS-point

Modulet udbydes  
28. august 2019
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Projektledelse 
Sådan skaber du retning, rammer, råderum og relationer  
som projektleder
På modulet får du viden, færdigheder og kompetencer, så du kan påtage dig 
rollen som projektleder. Du lærer at organisere et projekt, og du får indblik i de 
strukturelle, kulturelle og relationelle vilkår, som kendetegner et projekt.

Målet er, at du
• Opnår viden om og forståelse for teorier, begreber og metoder om projekt- 

ledelse, og at du kan reflektere over anvendt praksis.

• Lærer at bruge metoder og redskaber til at lede et projekt med afsæt i viden 
om organisationen, relationer og projektets øvrige vilkår.

• Lærer at formidle og vurdere ledelsesmæssige opgaver i konkrete projekter.

• Lærer at skabe grundlag for fremdrift og sikre, at dit projekt interagerer hen-
sigtsmæssigt med eventuelle andre igangværende projekter i organisationen.

• Kan varetage ledelse af projekter ud fra virksomhedens eller organisationens 
værdier, mål, drift, interessenter, økonomi m.v.

• Kan udvikle din egen praksis i projektledelse.

Læs mere om modulet på psvidenscenter.dk

Valgmodul
5 ECTS-point

Modulet udbydes  
Forår 2020

 
Søg op til 

10.000 kr. til efter- 
og videreuddannelse 
via omstilingsfond. 
zealand.dk/gratis-efter-

uddannelse/
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Ledelse og filosofi
Få en filosofisk vinkel på din ledelsesopgave
Lær at relatere din ledelsesmæssige praksis til centrale teorier, begreber  
og metoder, der knytter sig til ledelse og filosofi.

Målet er, at du
• Opnår viden om og forståelse for udvalgte teorier og begreber fra den  

praktiske og teoretiske filosofi med relevans for ledelse og det ledelses- 
mæssige rum.

• Lærer at inddrage relevant filosofisk teori i arbejdet med ledelsesmæssige 
udfordringer.

• Opnår færdigheder i at arbejde med forskellige filosofiske perspektiver  
på viden og værdier i en ledelsesmæssig kontekst.

• Evner at forholde dig til din ledelsesmæssige mulighed for at inddrage  
filosofiske perspektiver i en organisatorisk kontekst.

Læs mere om modulet på psvidenscenter.dk

Valgmodul
5 ECTS-point

Modulet udbydes  
Efterår 2020
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Faglig ledelse
Bliv bedre til at understøtte den professionelle opgaveløsning 
med faglig udvikling og ledelse
Du får viden, færdigheder og kompetencer til at kunne lede den professionelle 
opgaveløsning. Herunder faglig udvikling, ledelse af den faglige kvalitet og  
ledelse af de relationer og personer, der løser de faglige opgaver.

Måler er, at du
• Opnår viden om og forståelse for de særlige opgaver, der knytter sig til  

faglig ledelse baseret på teori, metode og praksis.

• Lærer at indsamle data om den faglige udvikling med udgangspunkt i de  
kompetencer, der findes i organisationen.

• Ud fra din egen ledelsesmæssige kontekst lærer at lede organisationens  
professionelle udvikling.

• Opnår færdigheder i at kommunikere retningen for den professionelle  
opgaveløsning. 

• Lærer at understøtte opgaveløsningen ud fra de fastlagte udviklingsmål  
og den løbende feedback.

• Kan kulturudvikle og lede den faglige udvikling sammen med kolleger,  
medarbejdere og andre aktører.

• Kan identificere både organisationens og dine egne udviklingsbehov  
inden for faglig ledelse.

Læs mere om modulet på psvidenscenter.dk

Valgmodul
5 ECTS-point

Modulet udbydes  
Efterår 2020
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Speciale/afgangsprojekt
Fordyb dig i en selvvalgt ledelsesproblemstilling og afslut din 
Diplomuddannelse i ledelse
Afgangsprojektet er et større selvstændigt fordybelsesarbejde, hvor du dykker 
ned i en selvvalgt problemstilling fra din egen ledelsespraksis. Du indsamler  
empiri og vælger en række undersøgelsesmetoder. Gennem dine analyser får 
du blik for, hvordan du kan udvikle din ledelsespraksis og tilegne dig ny viden i 
samspil med organisationens udvikling.

Du får en dyberegående viden om det felt, du vælger som dit speciale, og du 
får redskaber til at udvikle din ledelsespraksis og skabe ny viden i samspil med 
organisationens udvikling.

Undervejs arbejder du selvstændigt og gør brug af din vejleder for at lære mest 
muligt under arbejdet med dit afgangsprojekt.

Målet er, at du
• Viser, at du har viden om og forståelse for teorier og metoder i forhold  

til egen ledelsesmæssig og organisatorisk praksis og den valgte  
problemstilling.

• Viser, at du kan udvælge ledelsesteorier og undersøgelsesmetoder som  
grundlag for analyse af den valgte problemstilling.

• Viser, at du kan formidle komplekse problemstillinger, analyseresultater  
og ledelsesmæssige beslutninger til relevante interessenter i og uden for 
organisation.

• Viser, at du på reflekteret baggrund kan udvikle og begrunde dine valg af 
løsninger og handlinger for komplekse ledelsesmæssige og organisatoriske 
problemstillinger.

Læs mere om modulet på psvidenscenter.dk 

Specialemodul
15 ECTS-point

Modulet udbydes  
12. november 2019
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Book et møde 
Er du interesseret i at høre mere om Diplomuddannelsens 
indhold og muligheder, så kommer vi gerne til et uforpligtende møde. 

Her kan vi tage en uddybende snak om uddannelsens opbygning, og hvor-
dan de forskellige moduler understøtter udviklingen i din organisationen, 
og hvorfor det er en fordel, at flere ledere fra samme organisation tager 
uddannelsen sammen. 

Book et møde på telefon 93 30 30 93

Tør du være i tvivl?
Charlotte Eli er en af underviserne på Diplomuddannelsen i ledelse hos PS 
Videnscenter. Vi har taget en snak med Charlotte om, hvordan det er at stå 
alene som leder med mange komplekse opgaver, og hvordan et læringsnet-
værk kan gøre en forskel. 

”Min erfaring er, at mange ledere oplever, at de har mange komplekse opgaver, 
hvor der ikke findes ét svar. Det kan skabe frustration og en følelse af at stå alene 
med opgaven.

Det at indgå i et læringsnetværk med andre ledere på uddannelsen gør en stor  
forskel for mange af de lederstuderende, jeg har mødt. De oplever et fællesskab, 
hvor de kan dele oplevelser og erfaringer, og hvor der er plads til at udveksle ideer, 
som kan være med til at forandre praksis.

De studerende bliver undervejs klar over, at situationer og opgaver kan forstås og 
håndteres anderledes, end de før har haft øje for. Mange opfatter også tvivl som 
noget negativt, men man skal turde at være i tvivl. Tvivl er en central ledelseskom-
petence, for der findes ikke ét entydigt svar indenfor ledelse.

Jeg oplever, at de lederstuderende, jeg underviser, lærer at bruge tvivlen konstruk-
tivt, så de får mod til at afprøve nye måder at gøre tingene på. Den udvikling, de 
gennemgår, gør dem i stand til at reflektere over deres valg og handlinger.

Som underviser er jeg optaget af, at alle studerende føler sig set og imødekommet, 
og at undervisningen understøtter den enkeltes reflektion. Jeg tror på, at alle har 
evner, som de ikke bruger, og at træning, viden og erfaring er nøglen til at bringe 
deres kompetencer i spil på en ny og bedre måde.”

Charlotte Eli



Der er indkørsel til PS Videnscenters gratis p-plads via Ydervang 11.  
Find kørselsvejledning på psvidenscenter.dk/find-vej

”  Koblingen mellem teori og praksis er en stor styrke og gør diplomuddannelsen 
 yderst relevant. Jeg kan omsætte det, jeg har lært, direkte i min hverdag, fordi 
undervisningen tager afsæt i den virkelighed, vi kommer fra.”

 Thea Teglbjærg, leder af et socialpædagogisk opholdssted.

PS Videnscenter, Højvang 5, 4300 Holbæk,
telefon 9330 3093, kontakt@psvidenscenter.dk, www.psvidenscenter.dk

Find vej til PS Videnscenter

PS Videnscenter

Parkering til PS Videnscenter

Følg os på 
facebook

 
Kurser,  

foredrag og  
uddannelser på  

psvidenscenter.dk


