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Studieplan 2013/2014

1006 Personalutvikling og ledelse 2 (PU2) (Kull 2011-2012)

Studiestart
29.08.2011

Faglig innhold/læringsutbytte

Studiet er organisert i tre fagmoduler:

1. Organisasjon og endring – (utgjør omlag 9 studiepoeng)

2. Kompetansestyring – (utgjør omlag 6 studiepoeng)

(1 og 2 utgjør emne 1)

3. Prosjektoppgave m/samfunnsvitenskapelig metode – 15 studiepoeng

(3 utgjør emne 2)

PU 2 atskiller seg vesentlig fra PU 1 ved at halvparten av studiet skal gjennomføres i form av en
prosjektoppgave med selvvalgt tema innen studiets faglige ramme. Kurset i samfunnsvitenskapelig
metode har til hensikt å gjøre studentene fortrolig med moderne forsknings- og undersøkelsesmetoder
og skal tjene som faglig støtte i det prosjektarbeid som skal gjennomføres i studiets siste del.

Prosjektarbeidet skal fortrinnsvis ta for seg et utviklingsprosjekt eller et endringsarbeid fra egen
organisasjon eller fra en organisasjon studenten kjenner og kan få nødvendig informasjon fra. Med
utviklingsprosjekt tenkes her på arbeid med omstilling, ulike former for organisasjonsendring,
kompetanseut-vikling, lederutvikling, personalutvikling, kulturutvikling, organisasjonslæring, utvikling
av servicesystemer, utvikling av administrative opplegg, utvikling av kvalitetssystemer mv. Men det
gis også mulighet for at studentene kan gi seg i kast med en mer teoretisk orientert prosjektoppgave.

Yrkesmuligheter

Studiet passer for personer som til daglig arbeider med ledelse og personalsaker, og som er engasjert i
spørsmål om organisering, omstilling og læring i organisasjoner, eller personer som ønsker å
kvalifisere seg til denne type oppgaver. Studiet er like relevant for personer med tilknytning til privat
næringsliv som til offentlig sektor. Man får best utbytte av studiet om man har en del
arbeidslivserfaring forut for studiet.

PU 2 er et videregående studium som bygger på det fagstoff som er gjennomgått i Personalutvikling og
ledelse – del 1, betegnet PU 1. PU 2 er en faglig videreføring og en fordypning i forhold til PU 1. Det
er en fordel om PU 1 er gjennomført før man går i gang med PU 2, men det er nå åpnet adgang for at
kan søke del 2 uten først å ha gjennomgått del 1.
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Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetansevurdering.

Eksamen

Eksamen faller i tre deler for PU2:

1. En individuell, skriftlig Fagoppgave over en uke (hjemmeeksamen) i fagmodulene ”Organisasjon og
endring” og ”Kompetansestyring” i månedskiftet januar/februar i studiets annet semester. Det gis en
separat karakter for denne eksamen.

2. En prosjektoppgave med selvvalgt tema innen studiets faglige ramme, skrevet av en student eller
fortrinnsvis et studentpar. Frist for innlevering av prosjektoppgaven er medio mai måned i studiets
annet semester.

3. En muntlig eksamen i tilknytning til den skriftlige prosjektoppgaven der man gjennomgår, vurderer
og bedømmer det innleverte skriftlige arbeid. Det gis en separat karakter for prosjektoppgaven når
muntlig eksamen er avsluttet.

På vitnemålet fremkommer to separate karakterer – en karakter for den individuelle skriftlige
Fagoppgaven (15 poeng) og en karakter for den avsluttende prosjektoppgaven (15 poeng).

Kontaktinformasjon

Avdelingsadm. - tlf: 61 28 83 02

Fagansvarlig: Knut Bostrup Müller

Heltid/ deltid

Deltid
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Studielengde

1 år

Grad/ kompetanse

Videreutdanning

Opptak

Lokalt opptak

Kull

Godkjenningsdato

07.02.2011

Emneoversikt PU 2 
Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)

Sum: 0 0 0 0 0 0

 *) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne
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Emneoversikt


