
Organisation og  
arbejdspsykologi
Med ‘organisation og arbejdspsykologi’ får du praktiske værktøjer 
til at arbejde med din virksomheds organisering, kultur, trivsel  
og motivation. ‘Organisation og arbejdspsykologi’ er for dig, som 
ønsker at udvikle din forståelse for organisatoriske og arbejds- 
psykologiske processer og problemstillinger, så du aktivt kan tage 
del i løsningen af opgaver inden for området.

ODENSE

B R A N C H E R E T T E D E  
A K A D E M I K U R S E R  2 0 2 1

Indhold
•   Organisationsudvikling
•   Organisationsstruktur og omgivelser
•   Styringsprocesser
•   Individ, grupper og teams
•   Motivation i arbejdslivet
•   Kultur og værdier
•   Trivsel og arbejdsmiljø
•   Forandringsprocesser
•   Metodeteori og dataindsamling

Mulighed for studiedage  
Der kan søges Statens Voksenuddan-
nelsesstøtte (SVU) og lønrefusion ved 
kompetencefonden til 2 studiedage ud 
over de planlagte undervisningsdage, 
hvor der kan læses pensum, trænes  
værktøjer eller forberedes til eksamen.
 

Varighed 
6 undervisningsdage, kl. 9.00-15.30, 
plus en dag med eksamen (30 min.  
pr. deltager).

Pris
Samlet pris for undervisning, ek-
samen, opgavevejledning og for-
plejning, kr. 9.500,- pr. deltager. 
Kompetencefondene yder støtte til 
deltagergebyr og lønrefusion, såfremt 
der søges SVU, hvor det er muligt. Det 
betyder, at forløbet næsten er omkost-
ningsfrit. For spørgsmål om kompe-
tencefonden, kontakt venligst Lotte 
Julin Bock på tlf. 2942 8416 eller mail 
ljb@gls-a.dk

DATOER:

Dag 1 onsdag 29/09
Dag 2 torsdag 30/09
Dag 3 mandag 11/10
Dag 4 tirsdag 12/10
Dag 5 onsdag 03/11
Dag 6 torsdag 04/11
 
Eksamen tirsdag 23/11

YDERLIGERE 
INFORMATION 
OG TILMELDING:

Ønsker du at tilmelde dig,  
eller har du spørgsmål til 
forløbet og hvordan du  
søger SVU, så kontakt 
Chefkonsulent Bettina Arndt 
på 7228 6178 eller  
mail bear@eaaa.dk

EKSAMEN OG
ECTS-POINT:

Faget afsluttes med en 
mundtlig eksamen på 30 
min. kombineret med en 
erhvervscase.

ECTS point 10
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