
INFORMATIONSMÖTE 

Inbjudan till dig som vill 
utveckla ditt ledarskap 
Göteborgs universitet erbjuder Ledarskap i Offentlig Verksamhet (LiOV), ett akademiskt 

utbildningsprogram för chefer i offentlig verksamhet. Programmet består av ett antal kurser, varav 

följande ges läsåret 2020 - 2021: 

- Ledning och strategiskt tänkande (15 hp)

- Förändringsledarskap (15 hp)

- Konflikthantering för chefer och ledare (7,5 hp)

- Innovationsledarskap (7,5 hp)

- Magister-/Masteruppsats (15 hp/30 hp)

Kurserna går på deltid och deltagarna kombinerar studier och arbete. Studierna kan leda fram till en 

magisterexamen (60 hp) eller en masterexamen (120 hp). Programmet har till stora delar utvecklats och 

prövats i samarbete med Västra Götalandsregionen och Göteborg Stad. Vi bjuder in till ett seminarium 

där du får information om programmet och även en kort inspirationsföreläsning om erfarenheter av att 

ha tagit LiOV-masterexamen. 

Agenda 17 mars 2020 (sal B32, Handelshögskolan, Vasagatan 1)

Kaffe och smörgås serveras från kl 16.00. Mötet slutar senast kl 18.00. 

16:30 

16:50 

17:10 

Introduktion till LiOV-programmet 

Docent Christian Jensen, Programledare för LiOV 

Företagsekonomiska institutionen, 

Handelshögskolan 

Inspirationsföreläsning:  

Vad jag lärt mig som LiOV-deltagare 

Alessio Degl' Innocenti är leg psykolog, docent och 

verksamhetschef för Gothia Forum vid Sahlgrenska sjukhuset. 

Han delar med sig av hur hans masterexamen inom LiOV givit 

nya, fördjupade insikter som chef kring organisering, styrning och 

ledning av professionellt och politiskt styrda organisationer. 

Kurspresentationer LiOV 2020 - 2021 

Kurserna som ges med start hösten 2020 presenteras kort av 

respektive kursledare, som även besvarar frågor. 

Uppsatskurserna, som bygger på handledda seminarier och eget 

kvalificerat utredningsarbete och skrivande, presenteras också. 

Anmäl dig via mail till liov@handels.gu.se senast den 14 mars, 2020.
Lokal: Handelshögskolan, Vasagatan 1, Hus B, vån 3, Sal B32 (följ skyltning från huvudentrén). Vill du få en 

inbjudan att delta i mötet via Skype så maila hakan.ericson@handels.gu.se i god tid innan mötet börjar. 

Frågor? Kontakta Christian Jensen på 031-786 44 88 eller Zinnie Pham Nilsson på 031-786 27 31 
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