Flerkulturell ledelse

Intercultural Leadership
Innhold

Et resultat av globaliseringen er at stadig flere
arbeider i en flerkulturell kontekst. Emnet gir en
innføring i ulike former for organisering og ledelse
i et flerkulturelt perspektiv.
Emnet tar opp hvordan kulturelt mangfold kan
påvirke samarbeid og ledelse i nasjonale og
internasjonale sammenhenger. Emnet drøfter
hvordan kulturelt mangfold kan representere
utfordringer og problemer og hvordan mangfoldet
kan være en ressurs som skaper synergi og
kreativitet. Emnet tar også opp utfordringer og
muligheter knyttet til det å flytte til andre land.
Hvordan frivillige organisasjoner kan bidra til
inkludering og deltakelse i en norsk flerkulturell
setting drøftes. Emnet tar opp utfordringer knyttet
til utviklings- og bistandsarbeid, som for eksempel
avhengighetsproblematikk og korrupsjon.
Hovedtemaer:

Kulturelle variasjoner i lederstiler
Kulturell synergi
Multikulturelle arbeidsgrupper
Internasjonale forhandlinger
Kultursjokk og re-entry sjokk
Kulturelle variasjoner i
beslutningstaking
• Sivilsamfunnet som
integrasjonsarena
• Hva bygger fellessap?
•
•
•
•
•
•

Læringsutbytte

Etter endt emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte, inndelt i kunnskaper,
ferdigheter og generell kompetanse:
Kunnskaper:
Studenten
•
•
•
•

Ferdigheter:
Studenten
•
•

har kjennskap til sentrale emner innen ledelse- og organisasjonsteori
har kunnskap om ulike utfordringer som flerkulturelle arbeidsfelleskap
medfører
kjenner til frivillige organisasjoners rolle i inkludering av innvandrere i
samfunnet
har kunnskap om sentrale organisatoriske utfordringer i bistandsarbeid

kan anvende teorier om ledelse og organisasjon i en flerkulturell kontekst til å
analysere og forstå dynamikker i flerkulturelle organisasjoner
kan gjennomføre drøftinger av etiske dilemmaer i organisasjoner for å ta
velbegrunnede valg

Generell kompetanse:
Studenten
• har en grunnleggende forståelse av den rollen kulturelt mangfold spiller i
organisasjoner og i samarbeidet mellom organisasjoner
• har en grunnleggende forståelse av hvordan sivilsamfunnet kan bli en arena
for kulturelt mangfold og bidra til integrering og deltakelse i lokalsamfunnet

Arbeids- og undervisningsformer
•
•
•

Nettleksjoner
Gruppearbeid
Selvstudium

Obligatoriske aktiviteter
•
•

Deltagelse på faglig forum
Digitalt gruppearbeid

Alle obligatoriske aktiviteter må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen i emnet.

Vurderingsordning
Vurderingsform
Hjemmeeksamen

Varighet
To dager

Vurderingsuttrykk
A-F

Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen
Individuell hjemmeeksamen over to dager. Omfang: 2000 ord (+/- 10 %). Karakter blir gitt på
individuell basis.
Utsatt eksamen er tilsvarende ordinær eksamen.
Alle skriftlige obligatoriske innleveringer inkludert eksamen må følge gjeldende praksis for
akademisk oppgaveskriving og referansebruk.

Pensum

Pensumlister finnes på https://www.vid.no/studier/sosial-baerekraft/

