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ALUMN
Välkommen till lunchseminarium och Förvaltningshögskolans
dag!
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Välkommen till lunchseminarium om NPM!
New Public Management har på senare år blivit närmast ett modeord, men vad
innebär det egentligen och hur har det kommit hit?

Tom S. Karlsson, författare till boken "New Public Management – Ett nyliberalt 90-
talsfenomen?" håller lunchseminarium på temat den 28:e mars.

Du får vegetarisk lunch samt ett exemplar av boken. Seminariet är gratis men
föranmälan krävs senast den 21 mars. Antalet platser är begränsade!

Anmäl dig här!
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Att leda verksamhetsutveckling
Är du en offentliganställd chef? Genomgår ni ett förändringsarbete inom
organisationen, eller behöver du hjälp med att hantera samhällets
förändringar?

Då kan du söka Förvaltningshögskolans kurs “Att leda verksamhetsutveckling och
förändringsarbete”!

Kursen är på 15hp och riktar sig till dig som har en chefsbefattning inom offentlig
verksamhet. Under kursens gång får du lära dig att förstå de samhällsförändringar
som sker, och utvecklas med dem. Kursinnehållet har en stark vetenskaplig
förankring, men präglas också av att deltagarna kan dela med sig av egna
erfarenheter, nätverka och lära av varandra. Gruppövningar och diskussioner varvas
med föreläsningar av Förvaltningshögskolans experter.

Nästa kurs startar den 30 augusti 2018, och ansökning görs genom din arbetsgivare
senast den 27 april.

Vid frågor, kontakta kursansvarig.

Läs mer här
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Förvaltningshögskolans dag 2018
De senaste åren har migrationsströmmarna till Europa ökat, vilket inneburit
stora samhällsutmaningar. Men vad innebär det att arbeta för integration?
Vilka utmaningar och strategier finns det, och vad står på spel när
integrationen misslyckas?

Detta är några av de frågor som kommer att diskuteras den 20:e april under årets
Förvaltningshögskolans dag då vi sätter fokus på integration. Här är de offentliga
organisationerna på alla nivåer centrala för att hantera integrationen, både socialt
och ekonomiskt. Integrationsarbetet kan ta sig många olika uttryck och bedrivas av
flera olika aktörer.
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Under dagen kommer ett antal föreläsningar att ges, och dessutom kommer
Förvaltningshögskolans pris för nyttiggörande av forskning i offentlig förvaltning att
delas ut.

Vi vänder oss särskilt till förtroendevalda och tjänstemän, men det är öppet för alla.
Evenemanget är gratis men föranmälan krävs senast den 13 april.

Tid: 20 april, kl. 08:30-15:00
Plats: Konferenscentrum Wallenberg

Vid frågor, kontakta Louise Skoog.

Läs mer här

Förvaltningshögskolan söker nya doktorander!
Nu finns det tre utlysta doktorandtjänster, med sista ansökningsdatum den
5 april. Klicka på länkarna för att läsa mer!

Doktorand i offentlig förvaltning med fokus på politik, demokrati och förvaltning
(PAR 2018/311)

Doktorand i offentlig förvaltning med fokus på förvaltningsekonomi (styrning av
interkommunalt samarbete) (PAR 2018/312)

Doktorand i offentlig förvaltning med fokus på organisation, management och
samhälle (PAR 2018/313)
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SHARE TO

Se fler lediga tjänster på Göteborgs universitet här

Samhällsvetenskapliga fakulteten  | 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 031-786 29 52,
henrik.sandgren@spa.gu.se
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