PROCESKONSULENT
UDDANNELSEN - PKU
Proceskonsulentuddannelsen, PKU giver dig kompetencer til at facilitere forandringer og gruppeprocesser i organisationer.

PKU giver dig procesbevidsthed og handlekompetencer i forhold til organisatorisk udvikling. Uddannelsen skaber
mulighed for kompetenceudvikling inden for det organisationspsykologiske felt. Dette sker gennem analyse af
samspillet mellem person, professionel rolle og organisation.
PKU har været afholdt gennem en lang årrække - siden 1999. Vi starter to programmer om året.

MÅLGRUPPE
Uddannelsen henvender sig til HR-konsulenter, ledere og øvrige medarbejdere, som ønsker en dyberegående
faglig og personlig indsigt i organisationspsykologiske processer samt ønsker om at udvikle sine kompetencer og
autoritet i arbejdsrollen.
Annette Schmith,
Senior Vice President, Nykredit.
”PKU er unik - og har givet mig en
indre styrke og et mod på at træffe
de rigtige beslutninger, både på det
faglige, arbejdsmæssige og
personlige plan.”

INDHOLD
Vores læringsprincip er, at udvikling starter indefra. Derfor skal teorier og værktøjer opleves og afprøves i forhold
til din konkrete arbejdssituation for at kunne forankres.
Du får mulighed for at arbejde med de udfordringer, som du oplever i din arbejdsrolle gennem forskellige
coachingformer, både i rollen som coach og som fokusperson. Vi arbejder i - og med - forskellige grupper for på
denne måde at opleve gruppeprocessers irrationelle og rationelle niveauer. Dette giver indblik i, hvordan grupper
bedst faciliteres til at arbejde målorienteret. I teorisessionerne holder deltagerne på skift oplæg - blandt andet om
autoritet, gruppedynamik, processer i organisationer og modstand mod forandringer. Oplæggene relateres til din
specifikke arbejdssituation. Under uddannelsen diskuteres koncepter og udviklingstiltag fra deltagernes egne
organisationer ud fra organisationspsykologisk teori.
Modul 1 - 3 dage

Modul 2 - 2 dage

Modul 3 -2 dage
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magt og
ledelse

Personlighedsudvikling

Coaching
og
supervision

Modul 4 - 2 dage
Organisationspsykologiåben system

Modul 5 - 3 dage

Modul 6 - 2 dage

Modul 7 - 2 dage

Dynamiske
processer

Intervention
i grupper

Processer i
organisationer
og grupper

UDBYTTE
>

Du udvikler færdigheder som proceskatalysator og coach.

>

Du styrker din autoritet i konsulent- og lederrollen.

>

Du bliver trænet i at bruge coaching, forskellige dialogværktøjer og feedbackmetoder.

>

Du får mulighed for intensiv personlig udvikling i relation til arbejdsrollen.

>

PKU reunion - heldagsarrangement for tidligere deltagere - arrangeres en gang årligt.

TEORETISK GRUNDLAG
Teoretisk baserer uddannelsen sig på åben systemteori, gruppeanalyse samt teori og metode fra systemisk
tænkning. Teorien betragter grupper og organisationer som åbne opgaveorienterede systemer med personer som
det bærende element. Ethvert menneskeligt system forstås som afhængig af dets omgivelser for at kunne virke og
udvikle sig. Det teoretiske arbejde fokuserer både på de rationelle aspekter og de irrationelle processer. Især
samspillet imellem disse kræfter giver et omdrejningspunkt for konflikt, erkendelse og udvikling og
anvendelighed i praksis. Programforløbet foregår over 8-9 måneder.

KONSULENTER FRA GREEN ANDERSEN
PKU gennemføres af erfarne konsulenter fra Green Andersen. Konsulenterne har stor
erfaring med konsulentarbejde, ledelses- og lederudvikling samt coaching fra deres daglige
arbejde i en række danske og internationale virksomheder.
Programansvarlig og gennemgående kursusleder er John Andersen, partner, cand.mag.psych.dansk.
Desuden medvirker Susanne Lunn, lektor, cand.psych., Københavns Universitet, Institut for Psykologi.

DATO, STED OG PRIS - HOLD 42
Modul 1
11.-13. mar 2020

Modul 2
23.-24. apr 2020

Modul 3
28.-29. maj 2020

Modul 4
27.-28. aug 2020

Modul 5
07.-09. okt 2020

Modul 6
05.-06. nov 2020

Modul 7
03.-04. dec 2020

Alle moduler foregår på eksternatbasis - dvs. uden overnatning - og afholdes på Bernstorff Slot, Gentofte - med
undtagelse af modul 4, som afholdes hos Green Andersen Erhvervspsykologi på vores kontor i København.
Pris: Kr. 51.500 ekskl. moms. Prisen omfatter forplejning på alle moduler samt materialer.

KONTAKT OS
Yderligere information samt tilmelding
egn@green-andersen.dk
GREEN ANDERSEN
Strandgade 4B, 1.sal
1401 København K
20 25 75 28
egm@green-andersen.dk

