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EMNEPLAN – del 1 (Registreringer i FS) 
(felt med  * er obligatoriske og må fylles ut) 

 

 

* Inngår i studieprogram 

God ledelse: Fra filosofi til personlig praksis 

* Emnenavn (bokmål) 
God ledelse: Fra filosofi til personlig praksis 

* Emnenavn (nynorsk) 
God leing: Frå filosofi til personleg praksis 

* Emnenavn (engelsk) 
Good leadership: From philosophy to personal practice 

* Emnekode (FS) 
 

* Emnenivå 
Masternivå 

* Emnets omfang og organisering 

 Antall studiepoeng: 15 

 Antall semester: 1 

 Undervisningsspråk: Norsk 

 Organisering av emnet: Samlingsbasert studium  
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EMNEPLAN – del 2 (Overskrifter i emneplan/ Infotyper) 

(felt med  * er obligatoriske og må fylles ut) 

 

 

* Faglig innhold i emnet 
Emnet handler om å lede mennesker; lede mennesker i prosjekter, prosesser, organisatoriske 

enheter eller arbeidsgrupper. Det er en utfordrende, krevende og virkelighetsnær lederutdanning for 

ledere hvor vi med basis i temaer fra klassisk filosofi til moderne ledelsesforskning vil jobbe med å 

stimulere til utvikling av egen praksis som leder.  

 

Forkunnskapskrav 
Bachelorgrad. Det kreves også minst tre års yrkespraksis, hvor av minst to av disse skal være i 

lederfunksjoner. Yrkespraksis må være fulltidsjobb etter fullført utdanning. Med lederansvar menes 

lederfunksjoner som innebærer resultat og/eller personalansvar, så vel som stillinger som 

prosjektleder, teamleder, prosessleder eller andre spesialistlederfunksjoner.  

 

* Læringsutbytte  
En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, 
ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap 
Kandidaten ... 

 har avansert kunnskap innenfor ledelsesfaget generelt og spesialisert innsikt i retninger 
innen praksisperspektiver på ledelse, så vel som filosofiske perspektiver på god ledelse. 

 har inngående kunnskap om fagområdets vitenskapelige ståsteder og da særlig områdene 
nevnt over, så vel som kjennskap til forskningsfronten, bredden av faget og kritiske 
perspektiver.  

 kan anvende kunnskap om ledelse på egen virksomhet og forskjellige situasjoner.  

 kan analysere og løse problemstillinger relevant for ledelse. 
 
Ferdigheter 
Kandidaten ... 

 kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å 
strukturere og formulere resonnementer og foreta begrunnende valg. 

 kan bruke teorier, metoder og verktøy innenfor fagområdet, samt egen erfaring, til å løse 
ledelsesrelevante oppgaver. 

 kan reflektere over egen atferd som leder, ha selvinnsikt, og vurdere egne utviklingsbehov. 

 kan ta på seg lederposisjoner og ansvar. 
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Generell kompetanse 

Kandidaten ... 

 kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre 
ledelsesrelevante arbeidsoppgaver og prosjekter. 

 kan bruke retorikk for å argumentere, samt er bevisst egen kommunikasjonstil. 

 har et bevisst forhold til at ledelse ofte handler om å takle krevende operative hverdager. 
 

* Læringsaktiviteter 
Den overordnede tanken bak oppbyggingen av emnet er å gi studentene et faglig tilbud som matcher 
behov, krav og forventninger som de møter i sin hverdag som potensiell ledere. Det er den 
virkeligheten, de rammebetingelsene og det handlingsrommet de som ledere opplever, som danner 
konteksten for læringsprosessene i emnet. Den timeplanlagte undervisningen legges opp med 
forelesninger og diskusjoner. Studentene skal også presentere ulike former for oppgaver i klassen. 
Dybden av pensum vil bli jobbet med gjennom prosesser, refleksjoner og øvelser hvor studentene 
skal lære om seg selv og å anvende kunnskap og ferdigheter i praksis. Mye av innsikten, erfaringen og 
kunnskapen vil oppstå som følge av de prosessene studentene selv skaper, og læringen og 
erfaringsutvekslingen som foregår mellom studenter, og mellom samlinger. En av samlingene vil 
gjennomføres som en utviklingsorientert leadership lab utenfor campus, det vil si en workshop hvor 
studentene jobber med egen personlig utvikling om leder. Hensikten er at studentene får reflektere 
over egen lederatferd, samt bedre koble teori og egen praksis. Studentene må således også bruke 
seg selv som forskningsobjekt, og utvikle sin egen teori for sitt lederskap.  

 
 

Praksis 
Som en del av emnet skal studentene gjennomføre en jobbrotasjon i en dag med en annen student 
(hospitere på en annen arbeidsplass enn egen). De skal også gjennomføre en kartlegging av seg selv 
som leder, samt gjennomføre en personlig utviklingssamtale med en relevant samtalepartner. 
 

* Deltagelse/Obligatoriske arbeidskrav 
Tilstedeværelse på minst 80 % er et vilkår for å kunne fremstille seg til eksamen, jf. forskrift om 
studier og eksamen ved USN § 7-3. Dersom kravet ikke er oppfylt innebærer dette at studenten 
automatisk mister retten til å fremstille seg til eksamen, jf. § 7- 1.  
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* Vurderingsformer 

Individuell mappevurdering som vurderes A til F. Mappen består av flere individuelle delinnleveringer 

samt en delinnlevering i gruppe. Mappen må være fullsteding for at mappen skal sensureres.  

  

* Hjelpemidler til eksamen 

Alle. 

 

Annet 
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