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LEDELSE AF  
UDDANNELSESINSTITUTIONER



Stærk ledelse af skoler og uddannelsesinsti-
tutioner efterlyses fra politisk og administrativt 
hold. Men hvad er stærk ledelse? Ofte vil man 
tænke, at det handler om at have svaret på 
hverdagens udfordringer og tage ansvar ved at 
trumfe dette svar igennem. Med en masterud-
dannelse i ledelse af uddannelsesinstitutioner 
får man blik for handlemuligheder, når der 
ikke er ét oplagt svar, men man står i en række 
dilemmaer. 

Masteruddannelsen i ledelse af uddannelses-
institutioner udbydes i et samarbejde mellem 
Aarhus Universitet og Copenhagen Business 
School. Uddannelsens fundament er forskning i 
samspillet mellem institution og samfund – mel-
lem interne og eksterne ledelsesudfordringer. 
Undervisningen skifter mellem traditionelle 
forelæsninger og dialogbaseret undervisning 
med fagligt spillerum og plads til fordybelse.

MÅLGRUPPE
Uddannelsen retter sig mod ledere, konsulenter 
og førledere i og af uddannelsesinstitutioner og 
andre institutioner med pædagogiske opgaver. 
De studerende kommer fra forskellige uddan-
nelsesinstitutioner som for eksempel profes-
sionshøjskoler, gymnasier, folkeskoler, friskoler, 
specialskoler m.m. og fra uddannelsesforvalt-
ninger. 

De studerende er mennesker, som har valgt at 
videreuddanne sig midt i et karriereforløb. På 
uddannelsen skabes synergi mellem teori og 
praksis via en løbende og engageret dialog 
mellem forskningen og de ledelsesudfordringer, 
de studerende oplever i deres hverdag. 

KOMPETENCER
Med en master i ledelse af uddannelsesinstitu-
tioner bliver du bedre til at se forandringstiltag i 
en sammenhæng, analysere de ledelsesdilem-
maer, du står i, og reflektere over din egen 
ledelsespraksis. Gennem uddannelsen udvikler 
du værktøjer til at tage det personlige leder-
skab på dig.

MODULER
• Aktuelle udfordringer for ledelse af  

uddannelsesinstitutioner
• Grundlæggende organisations- og  

ledelsesteorier 
• Eksperimenterende ledelsespraksis
• Masterprojekt

Du kan gennemføre uddannelsens fire moduler 
som et samlet uddannelsesforløb eller som 
enkeltmoduler. Hvert modul afsluttes med en 
eksamen.

STRUKTUR OG UDBUD

Uddannelsen udgør et årsværk 
og er tilrettelagt som en deltidsud-
dannelse over to år.
Uddannelsen udbydes i  
København.

ØKONOMI

Hele uddannelsen koster 100.000 
kr., et modul 25.000 kr.

Priserne reguleres årligt.

MERE INFORMATION

Du kan læse mere om uddan-
nelsen, finde informationer om tid 
og sted for undervisning, ansøg-
ning, optagelse mv. på:
edu.au.dk
/ledelseafuddannelsesinstitutioner
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Jeg oplever, at jeg er blevet  
bedre til mit job, fordi jeg har 

lært at ’gå ud af min rolle’ og se 
det lidt på afstand. Jeg kan tage 
nogle mere kvalificerede valg, 
når jeg lige overvejer, hvad der 
er på spil, inden jeg træffer en 
beslutning. 
 
Lene Gonnsen, master i ledelse 
af uddannelsesinstitutioner og 
uddannelseschef på Køben-
havns ErhvervsAkademi. 


