
Giv din karriere  

et boost
- tag et kursus i ledelse

UPUP



Om kurser i ledelse hos Cphbusiness

Akademiuddannelsen i ledelse er rettet mod nuværende og kommende ledere i den private og 
offentlige sektor og klæder dig på, så du kan varetage forskellige ledelsesopgaver og stå endnu 
stærkere som leder.

Du får fra dag et en masse gode ledelsesmæssige værktøjer og praktiske metoder, som 
du kan bruge i din dagligdag som leder, og du lærer, hvordan du gennem god ledelse kan 
skabe de bedste resultater for din virksomhed. Du får udviklet du din egen ledelsesstil og får 
kompetencer til at lede store og mindre enheder.

Du vil blive introduceret til relevant ledelsesteori, -modeller og -opgaver, som tager 
udgangspunkt i ledelsesmæssige udfordringer og erfaringer fra dit arbejdsliv. Det giver dig 
konkrete inputs, som du kan bringe i spil i dit job som leder.

Om akademifag

En akademiuddannelse er ofte dér, hvor din videreuddannelse begynder. Du kan læse 
uddannelsen på deltid, når du har et arbejde men gerne vil videreuddanne dig uden at 
skulle sige dit job op. Uddannelsen er fleksibel og du bestemmer selv, om du vil tage en hel 
uddannelse eller blot vælge de fag, der passer til dine interesser og behov.

Finansiering

Du kan få finansieret dit forløb på flere måder. Du kan blandt andet søge om finansiering hos 
Omstillingsfonden, hvor du kan få 10.000 kroner årligt, over de næste to år. Vil du vide mere om 
omstillingsfonden kan du læse mere her. 



Projektledelse 

Ihil eum sunt aut am invenie nimperf eritius as doluptas min remque la siminctem ut as simet, 
tem quodic tempori orestempe que inimos delitae plicaepudi cumet int ut dis a eum, coresti 
toria con nus aut et ommolutas ad eum dolorrovidi omniste mquatecumet ex ea comnimus, 
ommo doloratur arum et, sant, nonsecum audaepelia volesti orroratios eaquibus autatur aut 
volores totatus sandige nditiur?

Med faget  får du: 

• autatur aut volores totatus sandige nditiur?

• kjksldfjl kslf dlsæ kfdæls kæfskælo

• jkdjflksjllsæ
• jksjfkldsjlfjlkdsf

• jlksjflksjklf 

Teamledelse / Procesfacilitering / Organisation og Arbejdspsykologi

Ihil eum sunt aut am invenie nimperf eritius as doluptas min remque la siminctem ut as simet, 
tem quodic tempori orestempe que inimos delitae plicaepudi cumet int ut dis a eum, coresti 
toria con nus aut et ommolutas ad eum dolorrovidi omniste mquatecumet ex ea comnimus, 
ommo doloratur arum et, sant, nonsecum audaepelia volesti orroratios eaquibus autatur aut 
volores totatus sandige nditiur?

Med faget  får du: 

• autatur aut volores totatus sandige nditiur?

• kjksldfjl kslf dlsæ kfdæls kæfskælo

• jkdjflksjllsæ
• jksjfkldsjlfjlkdsf

• jlksjflksjklf 

Ledelse i praksis

Med faget ledelse i praksis bliver du bevidst om din adfærd og den måde du leder på i dag, 
samtidigt med at du bliver fortrolig med nye ledelsesredskaber, som du kan bruge i praksis.

Du får en indsigt i dine styrker såvel som udviklingspunkter som leder og får redskaber til at 
fortsætte din ledelsesmæssige udvikling, også når forløbet er færdigt. 

Du får bl.a.: 

• Indsigt i ledelsesteori og hvordan du kan bruge det i praksis

• Indsigt i din personlige lederstil og -udvikling

• Færdigheder inden for ledelseskommunikation og konflikthåndtering
• Kendskab til lærings- og udviklingsprocesser



Vil du give dine medarbejdere en ny værktøjskasse?

Kontakt vores konsulent for at høre om dine muligheder:

Jens Frederiksen 

Cphbusiness 

Tlf.: +45 3035 4457

Mail: jnf@cphbusiness.dk

Om Step-Up

Ihil eum sunt aut am invenie nimperf eritius as doluptas min remque la siminctem ut as simet, 
tem quodic tempori orestempe que inimos delitae plicaepudi cumet int ut dis a eum, coresti 
toria con nus aut et ommolutas ad eum dolorrovidi omniste mquatecumet ex ea comnimus, 
ommo doloratur arum et, sant, nonsecum audaepelia volesti orroratios eaquibus autatur aut 
volores totatus sandige nditiur?

Solesed quam, optat ea none debit repuda dit molest por ape experatus, quate sumquiducia 
verum endentur, et etur?

Otam, nonsequi quam facita dolorpores inctatem nonsequ amusant, offictusdae omnima sequi 
volo volor sundenditium vitem et, cus, evenimi, aut hiliquatiusa estrumet ent hilleni minctem 
aditaqui occatio. Ita dolutatium quatum essed quodipsunti blandam que dis mil magnihictur, 
volla sit eiusdam, nobis dolume inctur si blam, alitas essequi que num autas nam quam 


