Coaching og konflikthåndtering

Værktøjer til at håndtere konflikter
Få udviklet dine ledelseskompetencer.
Coaching og konflikthåndtering lærer du at vurdere praksisnære problemstillinger der
involverer coaching og konflikthåndtering og efterfølgende at vælge relevante
løsningsmodeller. Du får metoder til at justere arbejdsgange og arbejdsprocesser i relation
til organisatoriske konflikter.

Du får viden om:
Teorier, modeller og værktøjer til konflikthåndtering og løsning på individ, gruppe og
organisatorisk niveau (hvor organisationen er i højeste kontekst)
Teori og modeller omkring coaching som et af værktøjerne til konflikthåndtering på
individ-, afdelings- og teamniveau
Kommunikationsteori og modeller, der knytter sig til organisatorisk konflikt, opløsning,
løsning
De organisatoriske rammer og processerne omkring konfliktsituationerne
Psykologien, mindsettet og de ledelsesmæssige/medarbejdermæssige kompetencer
der knytter sig til området

Adgangskrav
Gymnasial uddannelse eller relevant erhvervsuddannelse + to års relevant erhvervserfaring.
Økonomi og tilskud
Hvis du er over 25 år, i job og vil efteruddanne dig sideløbende med dit arbejde kan du evt.
søge Statens Voksenuddannelsesstøtte.
Perioden med SVU til uddannelse er 40 uger. Du kan få SVU i mindst en og højst 40 uger
omregnet til heltid.

Betingelsen er, at du som ansat eller selvstændig har haft 26 ugers beskæftigelse på din
nuværende arbejdsplads. Fleksjob, skånejob og servicejob tæller også med. Det samme gør
perioder, hvor du har modtaget SVU eller VEU-godtgørelse.
Tidligere udbetalt SVU kan trække fra i de 40 uger, du højst kan få SVU i.
Som udgangspunkt kan du ikke søge SVU, hvis du i forvejen har en videregående
uddannelse.
Du kan læse mere om økonomi og tilskud her
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