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Vil du have styrket dine kompetencer til at forandre hverdagens kompleksitet til 
nye produktive praksisser, og er dit arbejdsliv kendetegnet af kommunikation, nye 
processer, tværgående samarbejde og projektarbejde? 

Så er uddannelsesforløbet til forandringskonsulent noget for dig. Du bygger oven på 
og får nye erfaringer ved at arbejde undersøgende, analytisk og handlingsorienteret 
på baggrund af en case fra din egen arbejdsplads. 

DIT UDBYTTE
Uddannelsesforløbet styrker dine kom-
petencer som forandringskonsulent og 
bidrager til, at du bliver bedre til at faci-
litere undersøgelser og samarbejde i din 
organisation med henblik på at forbedre og 
effektivisere serviceproduktionen. Forløbet 
er kompetencegivende og giver 20 ECTS.

DET FAGLIGE INDHOLD
På baggrund af en case fra din egen or-
ganisation kommer du til at arbejde med 
at finde muligheder og projektkoordinere, 
så effektivitet og kvalitet i organisation-
ens offentlige serviceproduktion øges. 
Casen udarbejder du i et samarbejde med 
din nærmeste leder og/eller relevante 
samarbejdspartnere. Det faglige indhold 
på forløbet er baseret på relevant viden 
og tendenser fra to fagmoduler på Akade-
miuddannelsen i offentlig forvaltning og 
administration. De to moduler er: ‘Digital 
service og innovation’ og ‘Projektkoordine-
ring’.
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ADGANGSKRAV
/   En relevant erhvervsuddannelse, en
     relevant erhvervsuddannelse for voksne
     (EVU) eller en gymnasial uddannelse.
/   Mindst 2 års erhvervserfaring efter 
     gennemført adgangsgivende uddannelse. 
     Hvis du har en relevant erhvervsuddan-
     nelse, medregnes relevant erhvervser-
     faring opnået samtidig med denne. 
/    Ansøgere med andre og tilsvarende
     forudsætninger kan optages på baggrund 
     af en realkompetencevurdering. 

TID OG STED
Datoer for fysisk fremmøde: 
/   11. oktober 2021
/   24. november 2021
/   1. december 2021
/   19. januar 2022
/   11. februar 2022

Sted: 
VIA Campus N.
Hedeager 2
8200 Aarhus N.

MÅLGRUPPE
Uddannelsen er for dig der har behov og lyst til at koble dit arbejdsliv med uddannelse. På forløbet møder og 
sparrer du med andre administrative medarbejdere med forskellige baggrunde og opgaveområder inden for 
staten.

UDDANNELSESFORLØBETS STRUKTUR
Uddannelsesforløbet er tilrettelagt som et blended læringsforløb. Dvs. at læringen foregår på fastlagte og 
fleksible tidspunkter. Tidsmæssigt svarer forløbet til 2 x 8 arbejdsdage + 1 workshopdag. Læringsdagene 
med fysisk fremmøde faciliteres af en læringspartner fra VIA, dvs. at du får konkret hjælp til at få teori og 
metoder koblet til din case. Eksamensforberedelse er integreret i forløbet, og hvert semester afsluttes med 
en eksamen.

/   16. marts 2022
/   4. maj 2022
/   1. juni 2022
/    5. juni 2022
/   21. og 22. juni


