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Nu kan Du söka till ledarskapsprogrammet AKKA V.

Ledarskapsprogrammet AKKA vänder sig till disputerade lärare och forskare, som är
anställda vid Lunds universitet och som är intresserade av ledarskap.
AKKA V startar den 9-10 december 2013 med ett internat på hotell Ystad Saltsjöbad.
Internatet följs sedan av regelbundna seminarier 1 gång i månaden (heldagar) i Lund och
avslutas med ett internat i december 2014. Programmet har 30 platser.
Programmets syfte och innehåll
AKKA - AKademiska Kollegors Ansvar är ett ettårigt ledarskapsprogram som riktar sig till
disputerade kvinnor och män som är lärare och forskare med anställning vid Lunds
universitet. AKKAs övergripande mål är att bidra till ökad kunskap om akademiskt ledarskap,
universitetet som organisation samt om det personliga ledarskapet.
AKKA V har sin utgångspunkt i universitetets värdegrundsarbete och erbjuder redskap och
metoder för att utveckla och främja ett genus- och mångfaldsmedvetet ledarskap. En
mångdimensionell belysning och förståelse av ledarskap erbjuds i programmet.
Programmet belyser på vilket sätt universitetets värdegrundsarbete har betydelse i det
dagliga arbetet och hur du som ledare kan arbeta övergripande med värdegrunden.
AKKA ger deltagarna möjlighet att tillsammans med andra utveckla sitt ledarskap inom
viktiga områden för universitetet. Dialog, diskussion och erfarenhetsutbyte är centrala
inslag. Reflektion, kommunikation och samverkan möjliggörs genom programmets längd.
Grundtanken i AKKA:s upplägg är att ledarskap är en kunskapsfråga och att ledarskap kan
läras genom:
1. Kunskap om den organisation som skall ledas
2. Kunskap om ledarskap
3. Kunskap om den egna professionella kompetensen och hur den kan utvecklas och
användas - det personliga ledarskapet.

AKKA-programmet vilar på vetenskaplig grund och omfattas av samma krav som all
utbildning vad gäller forskningsanknytning och pedagogisk metod.
Utveckling av ledarskap är en prioriterad strategisk fråga för Lunds universitet.
Programmets upplägg
Programmet är uppbyggt kring tre aktiviteter – kunskapsseminarier,
arbetsseminarier/gruppdiskussioner och projektarbete. Därutöver tillkommer vissa
enskilda uppgifter som förberedelse inför seminarierna. Kunskapsseminarier (med
föreläsare) varvas med arbetsseminarier, där deltagarna i grupp diskuterar och löser
förelagda uppgifter. Projektuppgiften utförs enskilt eller i grupp under hela programmet och
syftar till att lära känna den egna fakultetens organisation, beslutsgångar samt att identifiera
problemområden och föreslå lösningar. Projektarbetet förutsätter att deltagarna har
möjlighet att avsätta tid mellan de schemalagda seminarierna.
Du kommer under programmet att få lyssna till och samtala med chefer och ledare från flera
nivåer inom Lunds universitet och du får ta del av den senaste forskningen där även externa
föredragshållare och konsulter medverkar.
Programmet bygger på kontinuitet och närvaro samt aktivt deltagande. 80 % -ig närvaro
krävs.
Är Du intresserad?
Skriv en ansökan, som skall innehålla en kort motivering till varför DU vill delta i
programmet samt bifoga CV där eventuella tidigare ledar- och chefserfarenheter
specificeras.
Skicka din ansökan med e-post senast 30 september 2013 till Kajsa Widén:
kajsa.widen@pers.lu.se.
Besked om deltagande ges senast den 7 oktober 2013. Urvalet av deltagare görs av AKKAs
styrgrupp.
Läs gärna rapporterna från de fyra föregående programmen på nätet: AKKA
samt AKKA Vitbok, som sammanfattar styrgruppens erfarenheter från samtliga program:
http://www5.lu.se/upload/PA_Online/AKKAVitbok_3.pdf

Välkommen med din ansökan!

AKKAs styrgrupp
Kajsa Widén
0708-709190

Inger Lövkrona
073-4052146

Kontakta gärna någon av oss för ytterligare information!

