Djøfs diplomuddannelser
Tag en kompetencegivende uddannelse
som leder eller projektleder

Tænk længere

Vælg en diplomuddannelse
i ledelse eller projektledelse
Hvorfor vælge en
diplomuddannelse?

Det får du hos Djøf

Med en diplomuddannelse får du en kompetencegivende uddannelse på bachelorniveau. Det er en fleksibel
deltidsuddannelse, som du kan kombinere med et travlt
arbejdsliv.
Uddannelsen er opbygget, så du kan specialisere dig
med valgfrie moduler inden for de områder, der er relevante for dig og din fremtidige karriere.

Når du tager din uddannelse hos Djøf, er du sikker på at
få den højeste kvalitet. Det gælder undervisere, litteratur, cases, faciliteter og læringsmiljø.
Du er altid på hold med andre højtuddannede, som har
udfordringer, der ligner dine egne. Derfor opbygger du
et stærkt fagligt netværk undervejs på uddannelsen.

Diplomuddannelsen er godkendt af Undervisningsministeriet og internationalt anerkendt via European Credit
Transfer System med 60 ECTS-point.

En diplomuddannelse udbudt af et universitet
Hos Djøf får du en diplomuddannelse fra et universitet,
fordi vi samarbejder med DTU – det eneste universitet,
der tilbyder uddannelsen.

Uddannelsens opbygning

Derfor møder du undervisere, som er faglige eksperter
inden for hvert sit felt. De er særligt udvalgt, fordi de
kender djøfernes arbejdsliv.

En diplomuddannelse består af tre obligatoriske moduler, tre valgfrie moduler og et afgangsprojekt. Du kan
tilrettelægge din diplomuddannelse, så den passer bedst
til dine behov og din dagligdag.
Vi anbefaler, at du starter med de obligatoriske moduler og tager dem i rækkefølge for at opnå det største
læringsudbytte. Men rækkefølgen er faktisk valgfri, så
længe du afslutter med afgangsprojektet.

Hver underviser formår pædagogisk at relatere det teoretiske stof til de praktiske udfordringer, du møder som
leder eller projektleder.
Få gode råd til at sammensætte din uddannelse
Du kan få individuel rådgivning om, hvordan du bedst
sammensætter uddannelsen efter dine behov og fremtidige karriereønsker – både før du starter og undervejs,
når du skal vælge de valgfrie moduler.

Du bestemmer selv tempoet, blot du afslutter uddannelsen inden for seks år. Du tilmelder dig og betaler for et
enkelt modul ad gangen.

En hel uddannelse = 60 ECTS-point
3 obligatoriske moduler

3 valgfrie moduler

Afgangsprojekt

30 ECTS-point

15 ECTS-point

15 ECTS-point

Tages inden for 6 år

Diplomuddannelsen
i ledelse
Modul 1
Det personlige lederskab og forandring
På modul 1 undersøger du, hvordan du kan forstå dig
selv som leder og udvikle din lederidentitet. Du bliver
mere bevidst om dine ståsteder både ledelsesmæssigt
og personligt. Du får perspektiver på professionel
ledelseskommunikation, og du udvikler din evne til at
håndtere komplekse forandringer.
10 ECTS-point

6 kursusdage

17.800/19.800 kr.*

Du udvider dit handlerepertoire
som leder
Diplomuddannelsen i ledelse styrker dine ledelsesmæssige kompetencer på et strategisk, taktisk og operationelt niveau. Samtidigt udvikler du dit personlige
lederskab, så du står stærkere, når du møder ledelsesmæssige udfordringer og dilemmaer.
På uddannelsen lærer du at arbejde professionelt og
strategisk med kommunikation, forandringsledelse og
udvikling af menneskelige ressourcer og organisationen
som helhed.
Du bliver introduceret til de nyeste ledelsesteorier
og metoder inden for hvert fagområde. Alt, du lærer,
bliver koblet tæt til din egen dagligdag. Gennem teori,
refleksion og træning bliver du en mere bevidst og
kompetent leder.
Læs mere på djoef.dk/diplomledelse

Modul 2
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling
På modul 2 lærer du, hvordan du kan lede processer,
der udvikler medarbejdernes kompetencer i tråd med
organisationens strategier. Udviklingen kan ske både
individuelt, i grupper og på organisatorisk niveau.
Du skærper din evne til at tænke i helheder, og du får
metoder til at indgå i professionelle samtaler.
10 ECTS-point

6 kursusdage

Det, jeg godt kan lide ved uddannelsen, er, at teorierne er for hverdagens skyld. De er der til at støtte
mig og min ledelse.
Morten Kamstrup
Chefkonsulent, Region Hovedstaden

17.800/19.800 kr.*

Modul 3
Organisation, udvikling og samskabelse
På modul 3 får du indblik i centrale organisatoriske
udfordringer og strategiske handlemuligheder. Du udvikler din evne til at analysere organisationens struktur
og kultur og bliver bedre til at iværksætte værdifulde
løsninger. Du lærer at formidle og forankre strategiske
tiltag hos medarbejdere og interessenter.
10 ECTS-point

6 kursusdage

Ring og
få rådgivning
Rikke Bay Andreasen
Videnudviklingschef
rba@djoef.dk/3395 9851

17.800/19.800 kr.*

*Priser (ekskl. moms) medlemmer/ikke-medlemmer

Diplomuddannelsen
i projektledelse

Du udvikler dig til at kunne lede projekter uanset størrelse, og du får redskaber til at få dem helt i mål.
På uddannelsen træner du dine analytiske evner, og
du bliver i stand til at handle og anvende reelle ledelsesgreb i dine projekter.

Modul 1
Metoder og værktøjer
På modul 1 får du en grundig gennemgang af projektdisciplinerne og redskaberne til at styre dine projekter
effektivt. Du lærer at bruge styringsværktøjer som
målhierarkier, interessentanalyser og milepælsplaner.
Du får rig mulighed for at bruge teorier og metoder på
projekter fra din hverdag.
10 ECTS-point

Du lærer både at styre
og lede projekter

6 kursusdage

17.800/19.800 kr.*

Fokus er både på ledelsesopgaven og på håndteringen
af de forandringer, der typisk også knytter sig til projektorganisering. Du lærer at styre dit projekt til succes
i tråd med de organisatoriske målsætninger.
Du bliver bedre til at levere driftssikker ledelse i forhold til både projektopgaven, de enkelte projektdeltagere, dit team og den organisation, du er en del af.
Læs mere på djoef.dk/diplomprojekt

Modul 2
Kommunikation og teamrelationer
På modul 2 lærer du at skabe gode rammer for et
projektteam. Du får metoder til at forstå gruppedynamikker og at skabe motivation med effektiv kommunikation. Du bliver trænet i at lede andre gennem forandringer og konflikter. Du bliver klædt på til at lede
nedad mod projektteamet og opad mod styregruppen.
10 ECTS-point

6 kursusdage

17.800/19.800 kr.*

Når du kombinerer din erfaring
med forskellige styringsværktøjer
og ledelsesgreb, har du større
sandsynlighed for at lykkes som
projektleder.
Bjarke Nielsen
Studieleder, Diplomuddannelsen i projektledelse, DTU

Modul 3
Projektstrategi og organisation
På modul 3 lærer du at analysere og forstå de organisatoriske strukturer og rammer for projekter. Du får et
strategisk blik for at effektivisere projektporteføljer i
din organisation. Du lærer om de organisatoriske elementer, som enten skaber begrænsninger eller muligheder for dig og dine projekter.
10 ECTS-points

6 kursusdage

Ring og
få rådgivning
Steen Odmand Jørgensen
Videnudviklingschef
soj@djoef.dk/3395 9852

17.800/19.800 kr.*

*Priser (ekskl. moms) medlemmer/ikke-medlemmer

Valgfag
Kommunikation og organisation

5 ECTS-point

3 kursusdage

8.800/9.900 kr.*

Du får teorier om og træning i, hvordan du foretager
reflekterede kommunikative valg, og hvordan du
omsætter dem til din egen praksis.

Strategisk ledelse

Ledelse af digital transformation

Du får teorier om strategisk ledelse i et organisatorisk
og samfundsmæssigt perspektiv. Du lærer, hvordan du
omsætter organisationens strategier til handling.

I løbet af modulet bliver du stærkere til at lede udvikling
og implementering af digitale processer. Du får viden
om digitalisering, digital omstilling og disruption.

Økonomisk ledelse

Forandringsledelse

Få økonomisk forståelse og indsigt i effektiv økonomistyring. Du bliver trænet i at analysere, handle og
perspektivere ud fra økonomiske teorier.

Du lærer at lede alle involverede sikkert og reflekteret
gennem forandringer. Du får teorier om og træning i at
indgå i tværfaglige og tværgående forandringsprocesser.

Ledelse i relationel kompleksitet

Agile projekter

Du ønsker at forstå dig selv bedre som menneske og
leder. Du lærer at bedrive reflekteret selvledelse og
medledelse, når du indgår i komplekse relationer.

Du får en forståelse for agil projektledelse og agile
principper. Du bliver trænet i at bruge moderne agile
metoder og agil projektledelse i praksis.

Ledelse og styring i politisk
styrede organisationer

Strategisk risikostyring

Du lærer at relatere din ledelse og kontekst til de
centrale teorier, begreber og metoder, der knytter sig til
ledelse og styring i politisk styrede organisationer.

Du får indblik i risikomodeller og teknikker til effektiv
risikoledelse i dit projekt og din organisation. Du
udvikler din egen praksis som risikomanager.

Afgangsprojekt
I løbet af afgangsmodulet deltager du i workshops, og
du får oplæg, som forbereder dig til selvstudie.

Undervejs får du individuel vejledning. Din udvalgte
vejleder støtter dig gennem processen med sparring,
coaching, diskussioner og refleksioner.

Du får en grundig introduktion til at skrive en større
opgave. Du lærer at identificere og analysere et
problem, og hvordan du vælger relevante teorier og
metoder.

*Priser (ekskl. moms) medlemmer/ikke-medlemmer

Djøf
Gothersgade 133
1123 København K
Telefon: 3395 9700
djoef.dk
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På Djøfs kurser og uddannelser møder du andre
deltagere, hvis baggrund og udfordringer ligner
dine, hvilket skaber de bedste rammer for din
læring. Som kursusdeltager får du undervisning
på et højt fagligt niveau, der bygger på et indgående
kendskab til højtuddannedes opgaver og arbejdsliv. Alle kurser og uddannelser er solidt teoretisk
funderet og designet til at gøre en forskel i praksis.
Du bliver undervist af markedets førende eksperter
og dygtigste undervisere, hvilket giver dig et stærkt
afsæt for din faglige og personlige udvikling.
Djøfs målsætning er at skabe varige kompetenceløft,
der ruster dig til at nå dine mål og øger din markeds
værdi.
Et solidt afsæt for faglig og personlig udvikling.

