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Organisatiemanagement (F710229)
Wegens Covid19 kan mogelijk afgeweken worden van de onderwijs- en evaluatievormen. Dergelijke afwijkingen zullen via Ufora worden
gecommuniceerd.
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Situering
Het algemene doel van de cursus Organisatiemanagement is dat de studenten inzicht
krijgen in de werking van organisaties op drie niveaus: organisatie-, groeps- en
individueel niveau.

Inhoud
Om een organisatie te leiden, te analyseren of om gedegen
advies te geven aan een organisatie, zijn we ervan overtuigd dat het
cruciaal is om het gedrag van mensen, de werking van teams, groepen én
organisaties te bestuderen en te begrijpen. De cursus en het vakgebied
organisatiemanagement wordt in drie grote delen opgesplitst.Het vak biedt een
inzicht in organisatiemanagement door analyses, cases, inzichten en ‘evidence’ aan te
bieden, en dit telkens op drie niveaus: het organisatie-, het groeps- en het individueel
niveau.
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Inzicht hebben in Organisatiemanagement als vakgebied.
Reflecteren over problemen en gebeurtenissen die zich in organisaties voordoen
door gebruik te maken van bovengenoemde kennis en inzichten.
Inzicht hebben in het organisatiemanagement en in de nieuwste ontwikkelingen
binnen dit domein.
De theorie toepassen in specifieke organisatiemanagement cases.
Definities, concepten en onderzoeksresultaten in organisatiemanagement
beschrijven en verklaren.

Creditcontractvoorwaarde
De toegang tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is open: de student houdt zelf
rekening met voorkennis uitgedrukt in begincompetenties
Examencontractvoorwaarde

(Goedgekeurd)
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De toegang tot dit opleidingsonderdeel via examencontract is open
Didactische werkvormen
Hoorcollege, hoorcollege: plenaire oefeningen, online hoorcollege, online hoorcollege: plenaire
oefeningen
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
Elke les start met een relevante case om organisatiemanagement theorieën te kunnen
toepassen.
OB in real Life cases worden in de les behandeld: deze cases zijn voorbeelden van
inzichten in organisatiemanagement.

Leermateriaal
Organisaties doen werken - editie 2021 (Owl Press) Adelien Decramer
isbn: 9789463932059

Referenties
Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Op afspraak

Evaluatiemomenten
periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Schriftelijk examen
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Schriftelijk examen
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Niet van toepassing
Toelichtingen bij de evaluatievormen
Het schriftelijk examen bestaat enerzijds uit meerkeuzevragen (70 %) en anderzijds uit
één of meerdere open vragen (30 %).
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