
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 2022 - 2023:

- Ledning och strategiskt tänkande (15 hp)
- Förändringsledarskap (15 hp)
- Konflikthantering för chefer och ledare (7,5 hp)
- Innovationsledarskap (7,5 hp)
- Organisatoriska förutsättningar för chefer (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 skapande av bättre 
förutsättningar för ett hållbart arbete i offenliga verksamheter.
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Agenda 16 mars 2022 (online via Zoom)

Introduktion till LiOV-programmet 
Docent Christian Jensen, Programledare för LiOV 
Företagsekonomiska institutionen, Handelshögskolan. 

Inspirationsföreläsning:  
"Covid som förändringskraft - lärdomar kring Covid"
Covid har belägrat vår vardag de senaste åren. När människor, 
organisationer och samhällen prövas sker förändring. På kort sikt 
för att det är absolut nödvändigt, och på längre sikt därför att en 
återgång till hur det var innan sällan är möjligt eller önskvärt givet 
den kunskap och de insikter som gjorda erfarenheter givit. 
Föreläsningen är baserad på övergripande mönster från 6 studier 
som Kommunforskning i Västsverige gjort om hur olika 
kommunledningar och Västra Götalandsregionen hanterat Covid-19.
Kurspresentationer LiOV 2022 - 2023
Kurserna som ges med start hösten 2022 presenteras kort av 
respektive kursledare, som även besvarar frågor. Uppsatskurserna, 
som bygger på handledda seminarier och eget kvalificerat 
utredningsarbete och skrivande, presenteras också. 

Intresserad? Anmäl dig via denna länk senast den 14 mars, 2022. Du kommer innan start att få en zoom-länk 
till mötet.

Frågor? Kontakta Christian Jensen på christian.jensen@gu.se, tel: 031-786 44 88 eller Zinnie Pham 
Nilsson på zinnie.pham.nilsson@handels.gu.se, tel: 031-786 27 31

https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/5783051c-0b49-4dd5-946a-c82e8d13fec6?displayId=Swe2441149



