K U R S I N F O R M AT I O N

Innovationsledarskap
Psykologin bakom kreativitet och innovation på arbetsplatsen
För vem?
Kursen vänder sig till dig som har en chefsbefattning och vill utveckla din
egen, teamets och organisationens kreativitet och innovationsförmåga.

Kursens syfte
Det pratas mycket om innovation just nu i den offentliga sektorn.
Däremot kan det vara svårt att veta hur man ska göra i praktiken. Hur du leder
och organiserar innovation i din verksamhet är i fokus för kursen. Kursen
syftar också till att utveckla din egen kreativa förmåga och ge dig insikter i de
processer som styr kreativitet och innovationsförmåga på individnivå,
gruppnivå och organisationsnivå.
Kreativitet är en nödvändig ingrediens för innovation som är av stor betydelse
för en organisations effektivitet och överlevnad. Individers, teams och
organisationers kreativitet och innovationsförmåga kan utvecklas och förbättras
med träning och målmedvetenhet.

Kursens innehåll
Under kursen får du träna upp din egen ”kreativitetsmuskel” och fördjupa dig i
aktuell forskning om kreativitet och innovation. Kurslitteraturen, som delvis är
på engelska, ger en översikt av forskningsfronten inom innovationspsykologi
och förser dig med praktiska råd och tips såsom metoder och verktyg för att
arbeta mer nytänkande och kreativt - både för din egen skull men också i din
roll som ledare eller organisationsutvecklare. Teman som tas upp ur ett
ledarperspektiv är:
•
•
•
•

Innovationsprocessen: Från idéer till innovationer
Individen: Så blir du själv mer kreativ
Teamet: Utveckla medarbetarnas kreativitet och innovationsförmåga
Organisationens innovationsförmåga och hur den kan mätas.

Förkunskap
Akademisk examen på grundnivå.

Startdatum:
6 oktober 2022

Pris:

25 590 kr

Sista anmälningsdag:
29 april 2022

Kursansvarig och
information:
Leif Denti
Universitetslektor
leif.denti@gu.se
Tel 031-786 16 66
Kursen arbetar med en pedagogik som
kombinerar föreläsningar med demonstrationer och diskussioner i smågrupper.
Kursen ges i föreläsningssal på kvartsfart
under dagtid läs-året 2022-2023 och ger 7,5
högskolepoäng. Vissa deltagare kan ansluta
online. Enstaka föreläsningar kan ske online
för samtliga.

Kursdatum:
6 okt 2022, 27 okt, 17 nov, 8 dec,
12 jan 2023, 2 feb, 23 feb.

Förmerinfose:
https://www.guexed.com/customprogrammes/ledarskap-i-offentlig-verksamhet/
liov@handels.gu.se

Obs! Anmälan, beställning och betalning sker genom din arbetsgivare.

Kontakta HR-avdelningen på din arbetsplats.

