
Vill du stärka din chefsroll? Vill du öka din förmåga att driva ett 
utvecklingsprojekt? Vill du analysera ditt och andras ledarskap? 
Då är detta kursen för dig!

För vem?
Kursen riktar sig till dig som redan idag är verksam chef och som utifrån en 
ökad förståelse för den professionella organisationens förutsättningar önskar
stärka din egen chefsroll. Vi tror även att du vill utveckla din förmåga att driva och 
förnya det egna verksamhetsområdet.

Kursens syfte
Ledarprogrammet är en arena för dialog, reflektion, lärande och handling.
Programmet tar sin utgångspunkt i deltagarnas erfarenheter kring exempelvis krav 
och förväntningar på dem som chefer. Erfarenheterna konfronteras med andra slags
ledningsformer, nya teorier och aktuella problemlösningsmetoder.

Efter genomgången kurs ska deltagarna kunna:

• Analysera	eget	och	andras	ledarskap	med	utgångspunkt	i	de	krav	som	ställs		på
ledare vid organisatorisk förändring

• På	ett	kritiskt	sätt	diskutera	och	reflektera	kring	aktuella	och	framtidsorienterade
frågeställningar som rör ledarskap och verksamhetsutveckling

• Konstruera	samt	starta	ett	relevant	utvecklingsprojekt
• Såväl	muntligt	som	skriftligt	rapportera	kring	utvecklingsprojektet	på	ett	noggrant	

och väl framställt sätt.

Kursens innehåll
Deltagarna kommer att i grupper arbeta med angelägna problem som rör den egna 
verksamheten. Kursen är uppdelad i två huvudsakliga moment. Det första behand-
lar den enskilde kursdeltagarens chef- och ledarskap i den offentliga organisationen 
– i	 jämförelse	 med	 övriga	 kursdeltagares.	 Det	 andra	 behandlar	 chef-	 och	 ledar-
skapet	 vid	 ett	 konkret	 utvecklingsprojekt	 som	 rör	 den	 enskilde	 kursdeltagarens
verksamhetsområde.

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

Att	leda verksamhetsutveckling 
och förändringsarbete 

Kursen är inspirerad av problembaserat 
lärande (PBL) och deltagarna erbjuds 
även handledning. Kursen ges på kvarts-
fart under dagtid läsåret 2016-2017 och ger 
15 högskolepoäng.

Lokal:
Förvaltningshögskolan, 
Sprängkullsgatan 19, Göteborg

Kursdatum:
1 sep 2016, 15 sep, 29 sep, 13 okt, 3 nov,  
17 nov, 8 dec, 19 jan 2017, 9 feb, 2 mar,   
16 mar, 6 apr, 27 apr, 1 juni

För mer info se: 
www.handels.gu.se/exed
Kontakta HR-avdelningen på din arbetsplats.

Startdatum:
1 september 2016
Pris:
45 567 kr 

Sista anmälningsdag: 
15 april 2016
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