KURSINFORMATION

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.

Startdatum:
4 oktober 2018

Kursens syfte

Pris:
22 389 kr

Kreativitet hjälper oss att möta förändringar i vår omvärld, och att ta vara på
möjligheter och hantera hot i vårt vardagliga liv. Att vara kreativ hjälper oss att
behålla och utveckla ett positivt humör och en känsla av välbefinnande, det gör
oss mer attraktiva som partners och hjälper oss att vinna konflikter och debatter.
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 medvetet arbete. Kursen syftar till att utveckla den egna
kreativa förmågan och skapa insikt i de processer som styr kreativitet och
innovationsförmåga på individnivå, gruppnivå och organisationsnivå.
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

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

Sista anmälningsdag:
27 april 2018
Kursansvariga och
information:
Leif Denti
Universitetslektor
leif.denti@psy.gu.se
Tel 031-786 16 66
Bodil Karlsson

Fil.Dr

bodil.karlsson@psy.gu.se
Tel 031-786 67 70
Kursen arbetar med en pedagogik som
kombinerar föreläsningar med
demonstrationer och diskussioner i
smågrupper. Kursen ges på kvartsfart
under dagtid läsåret 2018-2019 och ger
7,5 högskolepoäng.

Kursdatum:

4 okt 2018, 18 okt, 22 nov, 6 dec,
17 jan 2019, 31 jan, 14 feb.

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

