FORSKNINGSBASEREDE

MASTERUDDANNELSER

LÆREPROCESSER
Styrker den teoretiske ballast inden for
læring, organisationsudvikling, evaluering
og procesledelse. Giver kompetencer til at
iværksætte, udvikle og vurdere mange slags
læreprocesser. Tilfører jobs inden for læring
mere indhold og kvalitet. Gode muligheder for
specialisering og enkeltfag.
SEMINARER I AALBORG
MPL.EVU.AAU.DK

INNOVATION OG KREATIVT
LÆRINGSDESIGN
Giver et fagligt stærkt fundament til at arbejde
med de nye kompetencemål om kreativitet,
innovation og entreprenørskab. Kompetencer til
at designe kreative og innovative læreprocesser
med inddragelse af kunstens, sansernes,
kroppens og legens virkemidler – til gavn for
trivsel og inklusion.
SEMINARER I AALBORG
KREA.EVU.AAU.DK

PÆDAGOGISK LEDELSE
Bidrager effektivt til en stærk faglig
samarbejdskultur, der styrker læring og trivsel
hos børn og unge – samt arbejdsglæden for
lærere og pædagoger. Giver ledelsesmæssige
færdigheder indenfor bl.a. teoretisk og
metodisk indsigt i læringsledelse, pædagogisk
medarbejderudvikling, institutionsudvikling og
pædagogisk udvikling.
SEMINARER I AALBORG
OG KØBENHAVN
MPL.EVU.AAU.DK

ORGANISATORISK COACHING
OG LÆRING
Giver forskningsbaseret viden om professionelle
samtaler som udviklingsredskab. Kompetencer
til at skabe fremdrift i organisationer via
forskellige samtalebaserede tilgange. Indsigt i
gruppers dynamik og psykologi samt forskellige
tilgange til ledelse med fokus på kommunikation
og deltagerinvolverende forandringsprocesser.
SEMINARER I AALBORG
OG KØBENHAVN
MOC.EVU.AAU.DK

LEDELSES- OG
ORGANISATIONSPSYKOLOGI
Giver forskningsbaseret viden om psykologien
i disciplinen ’ledelse af mennesker og
organisationer’. Kompetencer inden for ledelse
af læring og organisationsudvikling, følelser,
motivation, kreativitet, magt, procesledelse,
trivsel, intervention og evalueringsprocesser.
Fokus på egen faglige og personlige udvikling.
SEMINARER I AALBORG
LOOP .EVU.AAU.DK

MASTER I OFFENTLIG
KAPACITETSOPBYGNING
OG SAMSKABELSE
Hvordan kommer den offentlige sektor
’klogt’ videre efter årene med New Public
Management? Stærke teoretiske og praktiske
kompetencer til at gå foran med nødvendige
forandringsprocesser, hvor samskabelse indgår
som et vigtigt bidrag til opbygning af ny læring
og ny kapacitet. Også kaldet Capacity Building.
SEMINARER I AALBORG
MOKS .EVU.AAU.DK
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