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Studieplan 2004/2005

210955 deltid - Personalutvikling og ledelse 1 (PU1)

Deltidsstudiet i Personalutvikling og ledelse. del 1 (PU1) er egnet for deg som til daglig
arbeider med organisasjons-, personal-, omstillings- og utviklingsspørsmål i organisasjoner.

Fagkretsen består av beslektede faglige emner som støtter opp under hverandre og som til
sammen gir et godt grunnlag for å kunne utøve allsidige administrative oppgaver i ulike
typer av organisasjoner. De sentrale fagområder i studiet er organisasjon og ledelse,
personaladministrasjon, organisasjonspsykologi, arbeidsrett og personal- og
organisasjonsutvikling.

Studiet tar sikte på

å gi kunnskap om sentrale begreper og teorier innen fagområdet organisasjon og
ledelse
å gi en faglig bakgrunn for praktisk arbeid med forandrings- og utviklingsarbeid i
organisasjoner
å bidra til en faglig reflektert holdning til arbeidsoppgaver og utfordringer innen
organisasjon og personalledelse.

Faglig innhold

Studiet er bygd opp på følgende måte:

Organisasjon, ledelse og serviceledelse - 9 studiepoeng
Organisasjonspsykologi - 6 studiepoeng
Arbeidsrett - 3 studiepoeng
Personalledelse - 6 studiepoeng
Personal- og organisasjonsutvikling - 6 studiepoeng

Yrkesmuligheter

Studiet kan best karakteriseres som en generell lederopplæring og er velegnet for personer med
lederansvar i privat næringsliv og offentlig forvaltning.
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Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse

Undervisnings- og læringsmetode

I tillegg til forelesninger forutsettes det deltakelse i et gruppearbeid hvert semester.

Eksamen

Eksamen består av tre deler:

individuell skriftlig prosjektoppgave av et omfang som tilsvarer en ukes arbeid
muntlig eksamen i tilknytning til den skriftlige prosjektoppgaven
en skriftlig individuell 6-timers eksamen

Alle tre deler må være gjennomført med bestått karakter før karakterutskrift kan utstedes.

De som ikke ønsker å gå opp til eksamen, kan få utstedt kursbevis forutsatt godkjent deltakelse på
forelesninger og gruppearbeid.

Utenlandsopphold

Ikke aktuelt på studier med 60 studiepoeng eller mindre.

Spesielle reglement/lover

Det beregnes ingen studieavgift, men semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oppland og nødvendige
utgifter til faglitteratur/skolemateriell.

Heltid/ deltid

Deltid

Studielengde

1 år på deltid
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Grad/ kompetanse

Opptak

Lokalt opptak

Kull

2004/2005

Godkjenningsdato

12.09.2004
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