
Realiser ditt
lederpotensial med 
en internasjonal
utdanning

Lederutdanning



Leadership Acceleration Programme

Bli godt rustet til å
videreutvikle lederrollen din
På vår lederutdanning Leadership Acceleration Programme får du solid 
innsikt i å takle de utfordringene du treffer som moderne leder. Undervisningen 
fokuserer på lederskap, strategi og eksekvering, og du blir i stand til å bidra til 
og styrke den strategiske utviklingen i bedriften din. 

Undervisningen er praktisk orientert, og tar utgangspunkt i relevante business- 
caser og løpende sparring med ledende undervisere og professorer, erfarne 
næringslivsprofiler og de øvrige deltakerne. Du vil derfor løpende tilegne deg 
konkrete verktøyer, få den teoretiske kunnskapen din forankret med avsett i 
hverdagen din, og på den måten styrke prestasjonen din her og nå. 

Utdanningen gir innsikt i lederskapets mange fasetter, og viktigheten av å 
være en sterk kommunikator. Du får også et sterkt strategisk utgangpunkt som 
gjør deg til en verdifull sparringspartner for bedriftens ledelse. Du blir en del 
av et sterkt læringsmiljø, der din personlige utvikling som leder er i fokus med 
løpende coaching og tilbakemelding. Etter endt utdanning blir du offisiell IMD 
alumn og mottar et diplom fra IMD.
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Lederskap

Strategi Eksekvering
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Scandinavian Executive Institute
i samarbeid med IMD Business School
Scandinavian Executive Institute tilbyr utdanninger i samarbeid med ledende 
business-skoler, inkludert IMD i Lausanne, Sveits. Utdanningene henvender 
seg til ledere, direktører og styremedlemmer.

Våre utdanninger gir ledere i skandinavisk næringsliv muligheten for å tilegne 
seg den nyeste kunnskapen innen strategi, lederskap og eksekvering, formidlet 
av internasjonalt anerkjente professorer. På den måten kan vi åpne døren til 
relevant kunnskap som er direkte anvendelig i hverdagen, uansett bransje.

Vi tilbyr utdanninger som plasserer seg i toppen av markedet. Vi sikrer kvali-
teten i kraft av et nært samarbeid med IMD som er eksperter i å utvikle ledere. 
IMD er kjent for å undervise i de utfordringene som «real-world» ledere står 
overfor. Utdanningens innhold blir formidlet av høyt estimerte undervisere fra 
hele verden med stor praktisk erfaring. 
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Utdanningens forløp

Modul 1
Tre dager i Kolding, Danmark
På modul 1 får du en introduksjon til de ledende strategiske 
modellene og teoriene, og blir i stand til å skape en struktu-
rert og effektiv eksekvering av strategien i din bedrift. Du 
lærer å bringe deg selv på banen som en verdifull sparrings-
partner i strategiprosessen, og får en dypere innsikt i dine 
personlige styrker og svakheter som leder og kommunikator. 
Samtidig ser vi på hvordan du motiverer og engasjerer resten 
av organisasjonen gjennom effektiv kommunikasjon.

Modul 2
Åtte ukers e-læring og coaching fasilitert av IMD
På bakgrunn av undervisningen på modul 1 videreutvikler 
vi den strategiske tenking på e-læringsmodulen. Her jobber 
du individuelt og i samarbeid med de øvrige deltakerne 
samt mottar løpende coaching og inspirasjon fra underviser-
ne på IMD. Du får styrket evnen til å treffe de riktige strate-
giske valgene. Modulen fokuserer dessuten på hvordan du 
skaper engasjement, håndterer konflikter og utfolder poten-
sialet hos andre.

- Fire uker med fokus på strategi

- Fire uker med fokus på lederskap
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Målgruppe
Leadership Acceleration Program henvender seg til ledere med lederan-
svar og ambisjon om å spille en nøkkelrolle i bedriftens fremtidige suk-
sess. Det viktigste er at du har lyst til å utfordre din forståelse for forret-
ningsutvikling, strategi og din egen rolle som leder.  

Tid
Undervisningen er fordelt over tre moduler. Første modul foregår i 
Danmark og varer tre dager. Andre modul er et e-læringsmodul fasilitert 
av IMD som forløper over åtte uker, mens tredje modul foregår på IMD 
i Lausanne, Sveits og varer tre dager. Hertil kommer forberedelsestid i 
forbindelse med hver modul.

Kontakt oss for utdypende informasjon om utdanningen 
Ring +45 3120 5550 eller bestill materiell på se-institute.no

Leadership Acceleration Programme koster 9.100 euro.

Modul 3
Tre dager på IMD, Sveits
Modul 3 fokuserer på å skape en forståelse for hvilke 
lederegenskaper som kreves for å få innovasjon og optimal 
drift til å fungere side om side. Med innsikten i hvordan 
de ulike forretningsmodellene fungerer, blir du i stand til å 
prestere bedre og dermed skape større verdi for bedriften. 
Du oppnår forståelse for de utfordringene som moderne 
ledere står overfor, blant annet gjennom styrking av ditt 
personlige lederskap og evnen til å lede andre. For best 
mulig å forankre din kunnskap anvender vi en simule-
ringsøvelse, der vi gjennomgår og trener de ferdighetene 
du har tilegnet deg på utdanningen. 
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Inntrykk fra utdanningen

”Et ytterst relevant og velstrukturert forløp som har 
utvidet min horisont. Jeg har anvendt både redskaper og innhold 
fra forløpet konkret i mitt daglige arbeidsliv. Jeg har vært på en 

spennende personlig reise som har synliggjort betydningen 
av å være en dyktig leder.”

Dagmar Top Haustrup
Director of Sales and Marketing, RICE A/S

“Leadership Acceleration Programme er veldig hands-on med 
konkrete modeller som jeg allerede har tatt i bruk i mitt daglige 
arbeid. De 8 e-learnings moduler og den løpende feed-back var 

også veldig verdifull. Undervisningsforløpet er godt sammensatt 
og tilpasset en travel arbeidshverdag. Kvaliteten er veldig høy både 

faglig og formidlingsmessig.”

Stig Gudmundsen
Internasjonal Salgssjef, Cryptera A/S
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”Et ytterst relevant og vel-
strukturert forløp som har gitt 

konkrete redskaper til mitt 
daglige arbeid.” 

Dagmar Top Haustrup
Director of Sales and Marketing, RICE A/S
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Ta din utdanning et steg videre
med Executive Forum

Etter avsluttet utdanning får du mulighet til å delta i Executive Forum som er 
et eksklusivt nettverk for tidligere deltakere på våre utdanninger.

Nettverket avholder inspirerende master-klasser under ledelse av ledende
professorer, og du kan sparre med de øvrige medlemmene og fortsatt utvikle 
ditt strategiske nettverk på tvers av bransjer. I Executive Forum vil du bli
utfordret av erfarne undervisere og finne inspirasjon til både nye idéer, 
eksekvering og din personlige utvikling som leder. 
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