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Ændringer og overgangsordning for DOL-moduler ifm. revision af 

certificeringsbekendtgørelsen 

 

I forbindelse med revidering af certificeringsbekendtgørelsen BEK nr. 877 af 

27/06/2017 ændres standardmodulerne i offentlig ledelse på diplomniveau (heref-

ter: DOL). De tidligere 6 standardmoduler á 5 ECTS erstattes af 3 nye standard-

moduler á 10 ECTS.  

 

Der vil fremadrettet være fuld overensstemmelse mellem standardmodulerne på 

DOL og de obligatoriske moduler på Diplom i Ledelse (herefter: DIL), hvilket ikke 

har været tilfældet før, hvor to standardmoduler har givet merit til valgfag på DIL.  

 

Udgangspunktet for overgangsordningen for de studerende er, som beskrevet i § 

9, stk. 1 i certificeringsbekendtgørelsen: ”certificerede uddannelsesmoduler i of-

fentlig ledelse på diplomniveau, der er bestået inden for de seneste 6 år, giver ret 

til merit til et tilsvarende modul i diplomuddannelse i ledelse, jf. bekendtgørelse om 

diplomuddannelser, i forholdet 1:1”.  

 

For at en studerende opfylder betingelserne for at kunne få merit, skal den stude-

rende fortsat have bestået 30 ECTS standardmoduler, 15 ECTS valgfagsmoduler 

og specialemodulet på 15 ECTS, jf. § 16, stk. 1, i bekendtgørelse om diplomud-

dannelser. Det er hensigtsmæssigt at studerende, der er i gang med DOL, i videst 

muligt omfang overgår til at følge modulerne fra den reviderede certificeringsbe-

kendtgørelse med en så smidig overgang som mulig.  

 

Muligheden for at tage 5 ECTS standardmoduler vil blive reduceret væsentligt ef-

ter udgangen af 2018, da udbyderne af DOL opfordres til at blive certificeret til de 

nye 10 ECTS standardmoduler. Studerende, der har påbegyndt DOL-moduler ef-

ter tidligere gældende regler (bekendtgørelse nr. 877 af 27. juni 2017), kan merit-

overføre disse moduler som standardmoduler. Det vil desuden være muligt for 

disse studerende at følge ” Kvalitet, resultater og effekt til borgere og brugere” 

samt ”Udvikling, forandring og innovation”, som overgår til at være valgfag i den 

nye bekendtgørelse, som standardmoduler. 

 

Overgangsordninger 

Det vil være hensigtsmæssigt, at de studerende bliver vejledt til at følge moduler i 

efteråret 2018, så deres gennemførte moduler i videst muligt omfang harmonere 

med nedenstående overgange og meritering.  

 

Gennemførte moduler fra   

BEK nr. 877 af 27/06/2017 

Merit til udkast til revideret certifice-

ringsbekendtgørelse 

Det personlige lederskab (5 ECTS) +  

Kommunikation (5 ECTS) 

Det personlige lederskab og forandring  

(10 ECTS) 

Organisation og styring (5 ECTS) +  

Modernisering i offentlige institutioner  

(5 ECTS) (valgfag) 

Organisation, udvikling og samskabelse 

(10 ECTS) 

Personaleledelse (5 ECTS) +  

Ledelse og HR (5 ECTS) (valgfag) 

Ledelse af medarbejdere og faglig  

udvikling (10 ECTS) 
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Kvalitet, resultater og effekt til borgere og 

brugere (5 ECTS)* 

Ledelse og styring i politisk styrede organi-

sationer (5 ECTS) (valgfag) 

Udvikling, forandring og innovation  

(5 ECTS)* 

Viden og innovationsledelse  

(5 ECTS) (valgfag) 

* For studerende, der har påbegyndt DOL inden [sommer 2018] vil dette modul efterfølgende fortsat 

kunne udgøre et obligatorisk modul. 
Dette betyder, at har en studerende ikke taget 30 ECTS standardmoduler på DOL, men taget valgfa-
gene ”Ledelse og HR” eller ”Modernisering i den offentlige sektor”, vil disse også kunne give merit som 
obligatoriske moduler på DIL.  

 

Alle moduler er blevet gennemskrevet. Herudover er nogle moduler blevet bredere 

i deres sigte, nogle deles i to og andre har ændret titel: 

 

Moduler hvis indhold bliver bredere: 

 Pædagogisk ledelse af og i folkeskolen (5 ECTS)   Pædagogisk ledelse 

(5 ECTS). Mulighed for DOL-udbydere at søge certificering til det brede 

modul, ellers fastholdes den nuværende certificering og merit. 

 Ledelse med data (5 ECTS): indholdsmæssigt bliver modulet bredere, så 

det ikke kun er skolespecifikt. Mulighed for DOL-udbydere at søge certifi-

cering til det brede modul, ellers fastholdes den nuværende certificering 

og merit.   

 

Moduler der deles i to: 

 Team- og netværksledelse (5 ECTS) – bliver opdelt i to moduler af 5 

ECTS – henholdsvis Teamledelse i den offentlige sektor (5 ECTS) og Net-

værksledelse i den offentlige sektor (5 ECTS) på både DOL og DIL.  

 

Moduler der ændre titel: 

 Ledelse af aktivt medborgerskab: modulet ændrer navn til Ledelse af sam-

skabelsesprocesser 

 Ledelse af forandringsprocesser: modulet ændrer navn til Ledelse af for-

andrings- og udviklingsprocesser i offentlige organisationer 

 Ledelse af ekstern kommunikation og pressehåndtering: modulet ændrer 

navn til Ledelse af ekstern kommunikation  

 

Moduler der udgår: 

 Sektorledelse 

 Ledelseog globalisering  

 Ledelse af velfærdsteknologisk vurdering og udrulning 

 Ledelse og HR 

 Modernisering i offentlig organisationer 

 

De modulbeskrivelser, der ligger til grund for en certificering, er fortsat gældende 

for modulet i certificeringsperioden. Skal et modul gencertificeres, er det den nye 

beskrivelse af modulet, som finder anvendelse. Såfremt en udbyder er certificeret 

til nogle af ovenstående moduler, opfordres udbyderne til at søge om certificering 

til de nye moduler, særligt standardmoduler. Dette vil kunne gøres uden gebyr.  

 

Certificering til de nye moduler vil ske fra efteråret 2018, hvorfor modulerne på 

DOL tidligst kan forventes udbudt fra primo 2019. Moduler udbudt i efteråret 2018, 
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med eksamensdato efter udbyder er certificeret til de nye moduler, vil kunne gen-

nemføres ud fra den gamle certificering.  

 

En yderligere ændring i bekendtgørelsen er en ensretning af gebyret for behand-

ling af ansøgning om certificering og gencertificering. Administrationen, der er for-

bundet med henholdsvis en certificering og en gencertificering, er i udstrakt grad 

den samme. Gebyret vil derfor blive ændret til 15.000 kr. i 2018 priser i den kom-

mende bekendtgørelse.  


