Fordi digitale kompetencer
er vitale kompetencer
Kurser, der understøtter digitalt arbejde og
digital udvikling i det offentlige

Tænk længere

Få succes med digitale projekter og innovation
Få idéen, lav en prototype,
og test den hos brugerne

Når du skal navigere som
deltager i agile projekter

Design Thinking
Du får en hands-on-introduktion til Design Thinking. På
kurset lærer du metoder til at forstå brugerne og definere
relevante udfordringer. Du bliver trænet i at skabe idéer
og lave prototyper, som du kan teste på kort tid, og finde
det, der bedst gavner forretningen.

Introduktion til agile projekter Nyt
Du lærer om processer, roller, leverancer og det agile
mindset, og du kommer godt rundt om kendte agile
metoder, fx SCRUM. Du får indblik i, hvordan du bidrager i et team, som skal levere gentagne hurtige og testbare
resultater frem for færdige løsninger.

3 kursusdage

1 kursusdag

12.500/13.900 kr.*

5.500/6.900 kr.*

Find kreativitet mellem kaos
og kontrol, og grib flere idéer

Skab resultater med
agil projektledelse

Out-of-the-box thinking
På kurset lærer du at turde at slippe kontrollen på
intelligente måder, så du kan bruge kaos som en kreativ
ressource. Du får træning i at gribe idéer og se potentialer,
og du øver dig i at bruge teknikker til at bryde dine egne
og andres vaner.

Agil projektledelse – SCRUM Master
Kurset giver dig metoder til at designe agile projekter
fra initiering til eksekvering og opfølgning. Du lærer at
etablere en projektorganisering efter agile principper, og
du bliver trænet i projektmetoden SCRUM. Du kan blive
certificeret SCRUM Master efter kurset.

3 kursusdage

3 kursusdage

12.500/14.000 kr.*

13.900/15.900 kr.*

Effektive værktøjer til
systematisk projektledelse

Lær at styre en digital investering
efter størst mulig gevinst

Grundlæggende projektledelse
Du lærer de grundlæggende principper og metoder inden
for projektledelse, så du kan føre digitale projekter sikkert
i mål. På kurset bliver du trænet i at bruge enkle projektværktøjer, og hvordan du spiller optimalt sammen med
forskellige aktører i projektet.

Gevinstrealisering i digitale projekter Nyt
Få indblik i de elementer, det er relevant at styre et
digitalt projekt ud fra. Du lærer metoder til økonomistyring, til gevinstrealisering og til din dialog med fx
styregruppen. Efter kurset er du klædt på til at styre
digitaliseringsprojekter professionelt og effektivt.

2 kursusdage

1 kursusdag

9.800/11.200 kr.*

4.900/5.900 kr.*

Hver 4. højtuddannede forudser, at de kommer til
at mangle digitale kompetencer om 5 år. Start din
kompetenceudvikling nu, og undgå at blive en af dem.
I en undersøgelse lavet af Megafon for Djøf i november 2019 svarer 24% af de adspurgte
akademikere, at de om 5 år slet ikke eller kun i nogen grad mestrer de digitale værktøjer,
der skal bruges i deres arbejde. Læs mere på djoef.dk/paragraf20kompetence

Læs mere om kurserne på djoef.dk/kurser

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

Din databehandling

Data og compliance

Træning i Excel til
data og analyser

Gør dataetik til en naturlig
del af din digitale praksis

Excel til data og analyser
Du lærer at forstå den grundlæggende opbygning af Excel
gennem teori og cases. Du får træning i at bruge en række
gængse funktioner til at arbejde med data. Du bliver i
stand til at designe simple løsninger, som holder kompleksiteten på et minimum.

Dataetik – principper og praksis Nyt
Kurset giver et begrebsapparat og en forståelse for
sammenhængen mellem compliance og dataetik. Du får
metoder til at omsætte dataetiske principper til koncepter og håndfaste krav, så etikken er tænkt ind fra start af
i nye projekter eller indsatser.

2 kursusdage

1 kursusdag

6.500/7.500 kr.*

4.200/4.800 kr.*

Design effektive
datamodeller i Excel

Håndtér persondatareglerne
korrekt i dine it-kontrakter

Forretningsbaseret dataanalyse
På kurset lærer du at tage afsæt i forretningsmæssige
problemstillinger, når du designer og udvikler avancerede datamodeller til ad-hoc-analyser og faste rapporteringer i Excel. Det gør dine rapporter mere fleksible og
dit arbejde med data enklere og smartere.

Praktisk håndtering af persondata og kontrakter
Bliv klædt på til at håndtere den kontraktuelle implementering af persondatareglerne. Efter kurset er du i
stand til at sikre, at I overholder persondatareglerne,
når du er med til at indgå it-kontrakter med fx databehandlere og leverandører.

3 kursusdage

1 kursusdag

12.900/14.500 kr.*

4.200/4.800 kr.*

Endnu smartere rapporter
med Power BI

Lær at behandle medarbejderdata
korrekt efter persondataforordningen

Rapportering med Microsoft Power BI Nyt
Du får hands-on-træning i at opbygge og dele smarte
og brugervenlige rapporter effektivt i Power BI. Du har
allerede erfaring med datarapportering, men du vil blive
bedre til at kommunikere data, så de visuelt skaber overblik eller præsenterer udvalgte detaljer.

HR og persondata
Du får en gennemgang af kravene til lovlig databehandling og praktiske eksempler, så du kan håndtere medarbejderdata korrekt. Du får også indblik i, hvordan du
tilpasser procedurer for behandling af medarbejderdata
i din organisation.

2 kursusdage

1 kursusdag

9.900/11.900 kr.*

Spændende og lærerigt
kursus med yderst
kompetente undervisere
med en meget praktisk
tilgang til reglerne.
Tenna Louise Trangbæk Olsen
Specialkonsulent, Ishøj Kommune
Tidligere deltager på ’Persondata i den offentlige forvaltning’

Læs mere om kurserne på djoef.dk/kurser

4.200/4.800 kr.*

Kom hele vejen rundt om
de nye persondataregler
Persondata i den offentlige forvaltning
På kurset lærer du, hvilken betydning databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven har for dig og din
organisation. Du får viden om, hvordan du sikrer, at I
lever op til reglerne og håndterer og behandler persondata korrekt.
2 kursusdage

8.950/10.450 kr.*

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

Styrk dine digitale kompetencer på bachelorniveau
Giv din diplomuddannelse en digital toning
Hvis du er i gang med at tage en diplomuddannelse
i ledelse eller projektledelse, kan du tone din uddannelse i en mere digital retning med et eller flere
valgfrie moduler.

Hvis du får blod på tanden og vil tage en fuld
diplomuddannelse i ledelse eller projektledelse,
har du allerede gennemført et eller flere af dine
valgfrie moduler.

Eller tag de valgfrie moduler enkeltvis
Du kan også tage modulerne uden at være i gang med
en diplomuddannelse. Her får du mulighed for at
styrke dine digitale kompetencer på bachelorniveau
og samtidigt få ECTS-point.

Se mere på djoef.dk/diplomledelse
eller djoef.dk/diplomprojekt

Bliv stærkere til at lede udvikling
og implementering af digitale processer

Lær at bruge agile metoder og agil
projektledelse til digitale projekter

Ledelse af digital transformation
Du udvider din viden om digitalisering, digital
omstilling og disruption i et samfundsmæssigt, organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv. Du bliver
trænet i at identificere udviklingsmuligheder og i at
lede digitale processer.

Agile projekter
Du lærer at forstå den agile teori og kultur og de agile
principper. Du bliver trænet i at bruge agile metoder
og at nedbryde, planlægge og prioritere. Du bliver
klædt på til at kommunikere, instruere og støtte de
forskellige interessenter i processen.

3 kursusdage – 5 ECTS-point

3 kursusdage – 5 ECTS-point

8.800/9.900 kr.*

Led alle sikkert og reflekteret gennem
digitale forandringer
Forandringsledelse
Du får både teorier om forandrings- og udviklingsprocesser og træning i at indgå i faglige, tværfaglige
og tværgående samarbejder om forandringsprocesser.
Du bliver klædt på til at analysere og formidle problemstillinger til relevante interessenter.
3 kursusdage – 5 ECTS-point

8.800/9.900 kr.*

450 har gennemført
en diplomuddannelse
hos Djøf
– er du den næste?

8.800/9.900 kr.*

Ring og få rådgivning
David Kiertzner
Videnudviklingschef
Cand.jur.

Steen Odmand Jørgensen
Videnudviklingschef
Cand.oecon.

dki@djoef.dk // 3395 9851

soj@djoef.dk // 3395 9852

Læs mere om kurserne på djoef.dk/kurser

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

Når forvaltningen bliver digital
Tag aktivt del i organisationens
digitale transformation

Styrk din digitale og
teknologiske forståelse

Styrk dit digitale mindset Nyt
Få et digitalt organisatorisk mindset, så du kan bidrage
aktivt til, at din organisation lykkes med at skabe en
succesfuld digital transformation. På kurset får du viden
om, hvad digital transformation og digitalisering er, og
hvad det betyder for din organisation.

It- og teknologiforståelse
Få en god forståelse for de grundlæggende digitale og
teknologiske elementer, du kan møde i fx digitaliseringsprojekter. Du bliver klædt på til at kunne bidrage
og kommunikere bedre som ansvarlig inden for fx jura,
compliance eller økonomi.

1½ kursusdag

1 kursusdag

5.500/6.900 kr.*

4.100/4.700 kr.*

Find balancen mellem god itsikkerhed og organisationens behov

Kvalificér dit bidrag til
offentlige it-projekter

Cybersikkerhed Nyt
Kurset giver dig indblik i fundamentale it-sikkerhedsbegreber og i, hvordan du arbejder organisatorisk med
data og risici. Efter kurset kan du formulere en itsikkerhedspolitik, som skaber balance mellem organisationens sikkerheds- og forretningsbehov.

Digital forvaltning – retlige aspekter
Kurset giver dig indblik i de helt centrale forvaltningsretlige krav til udvikling og brug af teknologier. Du
får viden om alt fra enkle selvbetjeningsløsninger til
machine learning. Du får redskaber til at foretage en
juridisk systemanalyse og sikre retlig compliance.

1 kursusdag

2 kursusdage

4.900/5.900 kr.*

9.500/10.900 kr.*

HR-professionel: Spil en aktiv
rolle i digitale transformationer

Få et godt grundlag for at arbejde
med it-kontrakter i praksis

Strategisk HR og digital transformation Nyt
På kurset får du indsigt i HR’s rolle i organisationens
digitale transformation. Du får træning i at arbejde
strategisk med at udvikle digitale kompetencer. Du
bliver klædt på til at sætte dagsordenen og bidrage
aktivt til digitale forandringer.

Introduktion til it-kontrakter Nyt
Få et solidt overblik over de problemområder og løsninger, som it-anskaffelser indebærer. Kurset gennemgår
de vigtigste områder inden for it-kontraktretten, og
du får masser af værktøjer til dit daglige arbejde med
it-kontrakter.

2 kursusdage

2 kursusdage

10.800/11.700 kr.*

8.400/9.600 kr.*

Udfordringer og muligheder med AI
til databehandling i det offentlige
Kunstig intelligens (AI) i det offentlige – juridiske cases
Kurset styrker dit arbejde med databeskyttelse og digital
forvaltning. Du får en casebaseret tour de force i de
juridiske udfordringer ved at bruge kunstig intelligens i
det offentlige og de mulige løsninger. Du får samtidig et
praktisk indblik i digitaliseringsprojekter.
1 kursusdag

Læs mere om kurserne på djoef.dk/kurser

4.200/4.850 kr.*

*Priser (ekskl. moms) medlemmer/ikke-medlemmer
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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
markedsværdi.
Et solidt afsæt for faglig og personlig udvikling.
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Der tages forbehold for trykfejl og faktuelle ændringer.

Følg djoe

