Diplom i Ledelse
Hold H36

Tidspunkt:

Obligatoriske moduler - Efterår 2016 – Forår 2017

Sted:

Aarhus Universitet – Institut for Forretningsudvikling og Teknologi
Birk Centerpark 15, 7400 Herning

Det personlige lederskab 1: Lederkommunikation

•

torsdag d. 18. august

•

torsdag d. 25. august

•

torsdag d. 1. september

•

torsdag d. 8. september

•

opgaveaflevering torsdag d. 15. september for del 1

Det personlige lederskab 2: Professionelt lederskab

•

torsdag d. 15. september

•

torsdag d. 22. september

•

torsdag d. 29. september

•

torsdag d. 6. oktober

•

opgaveaflevering torsdag d. 13. oktober for del 2

•

Mundtlig eksamen onsdag d. 26. oktober, torsdag d. 27. oktober og mandag d. 31.
oktober for del 2

Ledelse og medarbejdere 1: Den professionelle relation

•

onsdag d. 2. november

•

tirsdag d. 8. november

•

onsdag d. 16. november

•

onsdag d. 23. november

•

opgaveaflevering mandag d. 5. december for del 1

Ledelse og medarbejdere 2: Læring og kompetenceudvikling

•

onsdag d. 4. januar

•

onsdag d. 11. januar

•

onsdag d. 18. januar

•

onsdag d. 25. januar

•

vejledning fredag d. 3. februar

•

opgaveaflevering torsdag d. 9. februar for del 2

•

Mundtlig eksamen mandag d. 20. februar og tirsdag d. 21. februar for del 2

Ledelse og organisation 1: Organisation og processer

•

tirsdag d. 28. februar

•

tirsdag d. 7. marts

•

tirsdag d. 14. marts

•

tirsdag d. 21. marts

•

opgaveaflevering tirsdag d. 28. marts for del 1

Ledelse og organisation 2: Styring og strategi

•

tirsdag d. 28. marts

•

tirsdag d. 4. april

•

tirsdag d. 18. april

•

tirsdag d. 25. april

•

Opgaveaflevering mandag d. 8. maj for del 2

•

Mundtlig eksamen tirsdag d. 30. maj og onsdag d. 31. maj for del 2

Kontaktperson
Institutsekretær
Christina Kuhr
Tlf. 87 15 19 17
E-mail: christinaku@btech.au.dk

Priser
Priserne kan ses på vores hjemmeside http://btech.au.dk/uddannelse/efter-ogvidereuddannelse/diplomiledelse/studiestartdiplomiledelse/prisogtilmelding/ beløbet er inkl.
forplejning og undervisningsmaterialer (ikke bøger) - men ekskl. overnatning samt transport til og
fra uddannelsessted.
De enkelte kurser faktureres i det semester, hvor modulet starter, og man er kun bundet til det
tilmeldte modul.
På alle undervisningsdage undervises kl. 9.00-ca. 14.30.

Tilmelding
Tilmelding kan ske online via vores hjemmeside http://btech.au.dk/uddannelse/efter-ogvidereuddannelse/diplomiledelse/studiestartdiplomiledelse/prisogtilmelding/
Der tages forbehold for ændringer.
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