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Välkommen till Institutionen för vård, arbetsliv och välfärd och kursen Hälsa och ledarskap, 7,5
högskolepoäng (hp)!
Kursen startar vecka 37, 2015 och pågår t o m vecka 02, 2016. Kursintroduktionen är onsdagen den 9 september
klockan 16.00 - 17.00. Introduktionen har som syfte att ge en översikt av kursens innehåll och upplägg samt av den
litteratur som ingår i kursen, kursen avslutas med ett examinationsseminarium den 13 januari mellan kl. 15.0019.00.
Kursen består dels av tre schemalagda föreläsningar med workshops förlagda till onsdagseftermiddagar, vanligtvis
mellan klockan 15.00 och 18.00. Föreläsningssalar meddelas på Institutionen för vård, arbetsliv och välfärds
monitor i entrén samt på webben. Vidare ingår i kursen utöver de tre föreläsningarna (totalt 6 föreläsningstillfällen
+ introduktion + examinationsseminarium) tre av höstens CAV- seminarier som går under temat: Att leda friskt:
Torsd. 17 sep. kl 14:00 – 17:00
Ledarskap och organisering för hållbar hälsa och arbetsengagemang
Forskare: Lotta Dellve, professor i Vårdvetenskap, Högskolan i Borås
Har medarbetarenkät och friskvård betydelse alls för hälsa och sjukskrivning
Forskare: Cecilia Ljungblad, fil dr i Vårdvetenskap, Högskolan i Borås
Onsd. 21 okt. kl 14:00 – 17:00 Gränshantering, livsbalans och hälsa i gränslöst arbete
Forskare: Christin Mellner, fil dr i Psykologi vid Stockholms universitet
Företrädare från arbetslivet: Fredrik Hedblom vd för Pulsen Production AB, Borås
Tisd. 1 dec. kl 14:00 – 17:00 Hälsohets – hur påverkar det arbetslivet?
Forskare: Henrietta Huzell, fil dr i Arbetsvetenskap vid Karlstads universitet
Företrädare från arbetslivet: ej klart än

Tänk på att du måste skapa ditt studentkonto/ID och registrera dig på kursen!
Vi använder PingPong som lärplattform vid Högskolan i Borås. Via PingPong kommer du under kursens gång att
kunna hämta all information som gäller den kurs du ska gå.

Här hittar du info inför dina studier:
http://www.hb.se/Student/Ny-student/Steg-for-steg-guide/
(Såhär hittar du dit: http://www.hb.se  Gå till: Student Ny student Steg för steg guide)

Med vänlig hälsning
Erik Ljungar
Kursansvarig
E-post: erik.ljungar@hb.se

