
  

 

 
Motivasjonell ledelse og Lederskap i praksis  15 studiepoeng (sp) 

 
I samarbeid med Dyreparken og USUS tilbys to kompetansegivende kurs våren-sommeren 2020. 

 

Kursene er tilpasset studenter/unge ledere som skal gå inn i sin første lederstilling og/eller andre 

ansatte som er tidlig i sin praksisutøvelse av lederskapet. Ved gjennomført og bestått eksamen kan 

kursene innpasses i flere ordinære bachelorprogram, bla. innen Reiselivsledelse, Markedsføring og 

ledelse samt Økonomi og administrasjon ved UiA, campus Kristiansand. 
 _________________________________________________________________________________________  

 
Målgruppe: 

Ansatte i ulike stillinger innenfor reiseliv-, 

opplevelse- og kulturnæringer. 

 

Nærmere om kursene: 

KURS 1: Motivasjonell ledelse (7,5 sp)  

Kurset tar opp lederutfordringer og ledelsesformer 

som serviceledelse, situasjonsbetinget ledelse, 

verdiledelse og coaching. Videre gjennomgås 

teorier og begreper for å håndtere rekruttering, 

medarbeidersamtaler, kommunikasjon og 

konflikter, og hvordan ledere må organisere og 

lede arbeidet for et godt arbeidsmiljø og følge 

arbeidslivets spilleregler. Kurset fokuserer videre 

på  hvordan ledere kan tilrettelegge for læring og 

kompetanseutvikling og medarbeiderdrevne 

innovasjoner. 

 

Samlinger våren 2020: 

1. samling: 17.-18.-19. januar  

2. samling: 21.-22.-23. februar  

3. samling: 27.-28.-29 mars 

 

Gruppebasert hjemmeeksamen (14 dager) 

 

KURS 2: Lederskap i praksis (7,5 sp) 

Kurset bygger på teoretiske modeller og teorier 

gjennomgått i kurs 1. Videre gir kurset erfaringer i 

hvordan lederen kan håndtere konflikter og skape 

effektive og motiverte medarbeidere. Kurset vil 

også ta opp hvordan ledere praktisk kan 

tilrettelegge for læring og kompetanseutvikling  

og medarbeiderdrevet innovasjon. 

 

Gjennomføring sommeren 2020: 

Praksissamling, lederpraksis i avtalt 

bedrift/virksomhet, veiledning.  

Eksamen: To refleksjonsrapporter (40 + 60 %). 

 

Faglig ansvar: 

Handelshøyskolen ved UiA ved: 

universitetslektor Inge H. Bergdal. 

Praktisk informasjon: 

Deltakelse på kursene krever avtale om tildelt 

plass med Dyreparken eller en bedrift tilknyttet 

USUS nettverket. Dersom du deltar fra en USUS-

bedrift må du betale en studieavgift/egenandel på 

kr. 8.500. I tillegg kommer semesteravgift (pt. kr. 

690) og pensumlitteratur.  

 

Deltakere fra Dyreparken har egen avtale. 

 

Ved bestått eksamen i begge kurs gis 15 sp fra 

UiA. Kursene kan innpasses som valgemner i 

flere ordinære bachelorprogram. 

 

MERK: 

For å få opptak til UiA og tilgang til eksamen i 

kursene kreves generell studiekompetanse eller 

godkjent realkompetanse.  

   

For å bli registrert som student ved UiA må du 

dokumentere opptakskravene og søke endelig 

opptak til kursene HER senest innen 1. 

desember 2019.  
 

MERK at du logger deg på ved bruk av BankID, MinID el. 

og at du må legge ved dokumentasjon av studiekompetanse 

evnt. realkompetanse. Kurstilbudet finner du under valget 

«Etter- og videreutdanning, oppdragskurs».  
 

 

Har du andre spørsmål til kurset eller 

gjennomføringen, ta kontakt med UiA:   

 

   Universitetet i Agder 

   ved Handelshøyskolen Executive 

   Postboks 422 

   4604 Kristiansand 

 

   Kontaktperson opptak: Jostein Osaland 

   jostein.osaland@uia.no tlf. 38 14 22 16 

 

   Kontaktperson adm: Susanne Egilstad,  

   susanne.egilstad@uia.no tlf. 39 14 14 77 
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