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Master i
offentlig ledelse
Masteruddannelsen sætter fokus på de særlige spilleregler og forventninger, der stilles
til offentlige ledere. Du møder den nyeste forskning inden for aktuelle problemstillinger
og udviklingstendenser vedrørende ledelse i den offentlige sektor og lærer at bringe
det i spil i egen ledelsespraksis.
PÅ UDDANNELSEN
LÆRER DU, AT

DIN ORGANISATION FÅR EN
LEDER, DER KAN

»» udøve politisk og strategisk ledelse samt
personale- og forandringsledelse.

»» agere strategisk i forhold til de forandringer,
jeres organisation står overfor.

»» analysere og forholde dig kritisk til
din organisations praksis.

»» håndtere de komplekse krav i den
offentlige sektor.

»» reflektere over din ledelsespraksis, hvordan
du selv agerer og vil agere som leder.

»» sikre en bedre målopfyldelse, bl.a. ved at
tydeliggøre organisationens retning.

SAMARBEJDE MED STÆRKE FORSKNINGSMILJØER
Aarhus BSS udbyder Master i offentlig ledelse i
samarbejde med Syddansk Universitet, og du
kan derfor tage fag i både Aarhus og Odense.
Syddansk Universitet varetager ledelse og administration af uddannelsen, og de to universiteter koordinerer masteruddannelsen sammen.

Masteruddannelsen har desuden et tæt samarbejde med det nyoprettede Kronprins Frederiks
Center for Offentlig Ledelse ved Aarhus BSS.
Herved sikrer vi, at uddannelsen er solidt forankret i den bedste nationale og internationale
ledelsesforskning.

HVEM TAGER UDDANNELSEN?

30-39 år: 11%
40-49 år: 55%
50+ år: 34%

45% kommunalt ansatte
24% regionalt ansatte
18% statsansatte
13% andet

Gennemsnitlig
ledelseserfaring:
6,8 år

40% mænd
60% kvinder

TA G E N
E FT E R U D DA N N E L S E
P Å AAR H U S B S S
SYDDANSK UNIVERSITET

E T N I V E AU H Ø J E R E
B SS . AU . D K

UDDANNELSENS STRUKTUR
GRUNDFAG

LEDELSESFAG

MASTERPROJEKT

Min. tre fag med i alt 15 ECTS*:

Min. tre fag med i alt 15 ECTS*:

15 ECTS

»»
»»
»»
»»

»»
»»
»»
»»

Organisationsteori
Ledelse og politik
Den offentlige sektors økonomi
Organisations- og ledelsespsykologi
»» Metode
»» Personalejura

Effektiv ledelse i en sparetid
Ledelseskommunikation i praksis
Strategisk ledelse
Ledelsesadfærd og
performance
»» Innovationsledelse
»» Dit personlige lederskab

*Fra søjle 1 og søjle 2 skal opnås i alt 45 ECTS

Master i offentlig ledelse er fleksibelt opbygget. Du kan enten tage enkeltfag eller en fuld masteruddannelse, der består af 60 ECTS-point i alt. Vælger du den fulde masteruddannelse, kan du tage
den på deltid på 2-6 år. Vi har sammensat uddannelsen sådan, at du er sikret et vist niveau inden
for de grundlæggende ledelsesdiscipliner og samtidig kan specialisere uddannelsen inden for
netop dit arbejdsområde.

UNDERVISNING
Du bliver undervist af anerkendte forskere fra
det samfundsvidenskabelige område på Aarhus
BSS og Syddansk Universitet. Undervisningen er
forskningsbaseret, og uddannelsen flytter viden
og kompetencer ud i praksis til gensidig fordel.

Dvs. du får skærpet dine vidensbaserede kompetencer, og samtidig får forskerne styrket deres
praksisforankrede forskning, fordi de bliver inspireret og udfordret af dig og de andre offentlige
ledere.

DET PRAKTISKE

VARIGHED

ANSØGNINGSFRIST

STUDIESTART

PRIS

Hele uddannelsen:
2-6 år på deltid

1. maj
1. november

September
Februar

Fag: fra 2.900 kr.
pr. ECTS-point.
Hele uddannelsen:
fra 174.000 kr.

YDERLIGERE INFORMATION OG KONTAKT:

W: bss.au.dk/mol // E: hbs@sam.sdu.dk // T: 6550 4320

“

Master i offentlig ledelse har givet Inge et bredere
og dybere perspektiv på ledelsesopgaver. I måden hun
argumenterer på, agerer Inge mere strategisk i forhold til de
forandringer, vi står over for.”

Claus Lassen Graversen
Sygeplejefaglig direktør, Region Midtjylland
Udtaler sig om oversygeplejerske Inge Voldsgaard
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