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Ser utskicket konstigt ut i din e-postklient klicka här

ALUMN
Inbjudan till lunchseminarium 2 november
Nobel Week Dialogue 9 december
Förvaltningshögskolan

Boksläpp och seminarium
Som alumn är du särskilt välkommen till
höstens andra lunchseminarium, där
Björn Rombach och Anders Björnsson
presenterar spännande inblickar om
vilken bild som ges av offentliganställda
i dikt och prosa.

Föreläsarna är båda medförfattare till
antologin "Tjänstemannen i
skönlitteraturen - Bilder av goda och mindre goda byråkrater" som släpps samma
dag.

Du får vegetarisk lunch samt ett exemplar av boken.

Anmälan: Klicka här!
Var? Sappören, Sprängkullsgatan 25
När? Torsdag 2 november kl 11:45 - 13:00
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Seminariet är kostnadsfritt men kräver föranmälan senast 26 oktober.
Vid frågor kontakta Oskar Svärd.

Klicka här för mer information...

Hur ser framtiden ut för sanning?
Återigen är det dags för Nobel Week Dialogue i Göteborg. I år är temat "The Future
of Truth" - en högaktuell fråga som kommer att diskuteras av Nobelpristagare,
världsledande forskare, beslutsfattare och allmänhet & studenter.
Temat angrips utifrån vinklar som ekonomi, media, politik, filosofi, religion,
vetenskap och kultur med frågor som: Kan vi lita på vetenskapen? Vad betyder
sanning för dig? Kan sanning förändras?

Välkommen till en inspirerande diskussion!

När? Lördagen den 9 december kl. 10-17
Var? Svenska Mässan i Göteborg vid Korsvägen
Anmälan? Klicka här för registrering! Först till kvarn gäller...
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SHARE TO

On 9 December, Nobel Laureates, world-leading scientists, policy makers and the
general public will join in an inspiring discussion about "The Future of Truth".
Click för registration!
Follow the event on Facebook.

Till Nobel Week Dialogue...

Förvaltningshögskolan  | Kontakta oss  | Logga in  | Avsluta prenumeration

Som alumn får du e-nyhetsbrev ett par gånger per termin med tips på öppna
föreläsningar, inbjudningar till arrangemang, aktuell forskning och annat. För att du
inte ska gå miste om något, gå gärna in i alumnnätverket och uppdatera din e-post
och ändra dina uppgifter om du byter jobb eller arbetsplats.

Redaktör: Henrik Sandgren, Kommunikatör, Förvaltningshögskolan
henrik.sandgren@spa.gu.se
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