Derfor skal du tage modulet
Modulet kvalificerer dig til at finde
dit personlige leder-DNA samt til
at kunne planlægge og facilitere
ledelsesprocesser i en
organisatorisk sammenhæng, så
du kan gå forrest i udviklingen af
både større og mindre teams.

Omfang
5 ECTS point.

Eksamen

RELATIONEL PROCESFACILITERING
Styrk dit leder-DNA

Mundtlig eksamen, der tager
udgangspunkt i en erhvervscase.

Varighed

I samarbejde med Cphbusiness udbyder Rigét nu faget “Relationel procesfacilitering”,
som er et meritgivende akademimodul. Det betyder, at du som deltager – udover de
mange kompetencer, som du vil tilegne dig indenfor facilitering og ledelse – vil
optjene 5 ECTS point på akademiniveau fra akademiuddannelsen i Ledelse. Forløbet
består af en kombination af undervisning, selvstudie og en afsluttende eksamen.

5 undervisningsdage + eksamen,
alle dage 9 – 15 (undtaget
eksamen).

Facilitér processer hvor alle yder deres bedste

Tid & sted

Modulet har fokus på ledelse i praksis og det personlige lederskab, som gør dig i
stand til at kommunikere på den rette måde og bringe dine egne
og andres kompetencer i spil, så I opnår en succesfuld og positiv proces, der
udmunder i succesfulde resultater.

Der er planlagt
undervisningsaktiviteter følgende
dage: 5. januar 2021, 19. januar
2021, 9. februar 2021, 2. marts
2021, 23. marts 2021.
Eksamensdato 12. april 2021.

Du lærer at afdække professionelle og personlige forskelligheder internt i teamet,
samt afkode og omsætte arbejdspsykologi til et værdifuldt redskab.

Endvidere lærer du:
•
•
•
•

At agere som leder og proceskonsulent i organisatoriske processer
At kommunikere klart og tydeligt, så alle i teamet arbejder mod samme mål
At sammensætte de mest hensigtsmæssige teams
Beslutningsprocesser, koncensusdannelse og konflikthåndtering

Modulet er for dig, der enten er nyudklækket leder inden for de seneste 2 år, eller
som leder ønsker at blive bedre til at få grupper til at arbejde sammen på den bedst
tænkelig måde. Som leder er det afgørende, at du mestrer grundlæggende
procesledelses- og faciliteringsfærdigheder. Dette gør dig i stand til at håndtere
samarbejdssituationer, opnå fremdrift og hindre at dine projekter kører af sporet.
Efter endt modul har du mulighed for at fortsætte i netværk med dine
medstuderende, (hvis dette ønskes) da I har opbygget en tillid til hinanden, som vil
være til gavn for din videre rejse i lederskabet.
Faget ”Procesfacilitering”, der er et valgfag på akademiuddanelsen i ledelse, udbydes
og afvikles under Lov om åben uddannelse af Cphbusiness. Rigét er leverandør til
Cphbusiness.
Læs mere om adgangskrav, ansøgning og optagelse på uddannelsen her.

Al undervisning er som
udgangspunkt med fysisk
fremmøde. Dog forbeholder vi os
retten til at ændre dette til online
undervisning, såfremt Covid-19
situationen pålægger os dette.

Pris
kr. 12.500,- excl. moms.

Underviser
Chefkonsulent & Facilitator
René Krieger Christensen

