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Til bedriftene og kommunene i Midt-Troms
NYTT KURS I ”PRAKTISK LEDELSE” VÅREN 2013.
Studiesenteret Finnsnes gjennomførte i vår et høgskolekurs i ” Praktisk ledelse” 10
studiepoeng, med forelesere fra Høgskolen i Harstad . 30 studenter fra privat næringsliv
og kommunene i Midt-Troms gjennomførte, besto eksamenog var svært fornøyd med
kurset.
Kurset er laget på bestilling fra næringslivet i Midt-Troms, som i samarbeid med
Studiesenteret Finnsnes utvikler prosjektet ” Regionbasert næringsrettet høyere
utdanning i Midt-Troms”.
Interessen for kurset ”Praktisk ledelse ” er stor, og det blir et nytt kurs våren 2013.
Kurset har følgende innhold:
1.
Budsjett og økonomistyring.
Praktisk innføring i økonomistyringsprosessen, strategi, målsetting og budsjettering.
Teorien illustreres med praktiske eksempler, og studentene får jobbe med oppgaver
som knytter teori til egen arbeidsplass.
2.
Ledelse og lederrollen.
Grunnleggende ledelsesperspektiver som trekk/egenskapsteorier,
situasjons/samspillsteorier, rolleteorier, atferdsteorier, ledelsens fundament/ makt
perspektivet.
Nye teoriretninger som karismatisk ledelse, transformasjonsledelse med mer vil også bli
introdusert.
3.
Personalledelse og Organisering.
Innføring i personalledelse, forholdet mellom leder og medarbeider. Det vil bli diskutert
temaer som rekruttering, kompetanseutvikling, motivasjon, vurdering og oppfølging av
ansattes ytelser, samt utvikling av arbeidsmiljø.
Innføring i temaene organisasjonsstruktur, organisasjonskultur og enkelte
organisasjonsprosesser, særlig beslutningsfatning og omstilling. Det vil bli lagt vekt på å
få fram lederutfordringer og dynamikken i måten organisasjoner formes, utvikles og
drives på.
Undervisningsformen vil veksle mellom forelesning, diskusjoner i plenum,
gruppearbeid og praktiske øvelser. Studentene vil få oppgaver som knytter teori til egen
arbeidsplass.
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Læringsutbytte
Etter fullført og bestått emne skal studenten ha følgende kvalifikasjoner:
- Kunnskap og praktiske ferdigheter i forhold til å kunne lykkes bedre som leder .
- Kunnskap om og praktiske ferdigheter i å bruke ulike typer ledelsesverktøy
- Kunnskap om og praktiske ferdigheter i økonomistyring
- Forståelse for lederrollen for å kunne kommunisere på en måte som fremmer
motivasjon og mestring blant medarbeidere.
- Innsikt i sentrale problemstillinger rundt organisasjon og ledelse.
Vurdering
Obligatorisk innlevering av to individuelle arbeidskrav mellom samlingene. Begge
arbeidskrav må være godkjent før avsluttende 10-dagers hjemmeeksamen,som kan
skrives individuelt eller i gruppe på 2 deltakere.

Opptakskrav
Generell studiekompetanse, eller det søkes opptak på grunnlag av realkompetanse.
Kursavgift
Kurset koster kr. 12.000. Deltakerne må også betale en semesteravgift på kr. 655 til
Høgskolen i Harstad. For deltakere fra næringslivet vil vi søke støtte fra Innovasjon
Norge, slik at kursavgiften kan bli halvert.
Søknad
Høgskolen i Harstad vil gjennomføre kurset på Finnsnes, med tre to-dagers samlinger i
tidsrommet mellom januar og juni. Datoer kunngjøres senere. Da blir det formell
søknadsprosedyre.
Kurset er populært, og vi tar opp 30 søker- fortløpende.
Meld deg på nå til prosjektleder. Oppgi telefonnummer og arbeidsplass.
Mvh
Margoth Hovda-Lien
Prosjektleder
margoth@hovda-lien.no
tel. 91 59 55 75
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