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ALUMN
Nyhetsbrev, april 2018

Kom på alumnåterträff den 27 september!
Du som är alumn kan notera den 27 september klockan 15:00 till 17:30 i
kalendern! Då blir det alumnåterträff, med presentationer, paneldiskussion och
mingel på Sprängkullsgatan 19. Mer detaljerad information kommer i senare utskick!

Till Förvaltningshögskolans alumnsida
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Cecilia Bokenstrand fick Förvaltningshögskolans pris!
Den 20 april gick Förvaltningshögskolans dag av stapeln, med
föreläsningar, mingel och mycket annat. Under dagen delades också
Förvaltningshögskolans pris ut, som i år gick till Cecilia Bokenstrand.

Förvaltningshögskolans pris för nyttiggörande av forskning inom offentlig förvaltning
tilldelades i år Cecilia Bokenstrand, chef för FOU Väst, för att hon "genom ett aktivt
och öppet nyttiggörande främjat kunskapsutvecklingen för både praktik och
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forskning i offentlig förvaltning". Läs mer om priset och pristagaren här.

Nytt för i år är att föreläsningarna på Förvaltningshögskolans dag filmades, och
kommer att gå att se här. Dagen avslutades med att deltagarna fick rösta fram
temat för nästa år, vilket blev "Vart är välfärden på väg?".

Mer om Förvaltningshögskolans dag
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Välkommen till lunchseminarium
Redovisningsinformation baseras alltid på inslag av uppskattningar och
bedömningar, och denna gråzon kan användas för att styra och manipulera
ekonomiska resultat.

Hur ser det då ut i svenska kommuner, och hur påverkar det politiskt
beslutsfattande och ansvarsutkrävande? Detta ska Pierre Donatella reda ut på
lunchseminariet den 17 maj.

Du får vegetarisk lunch samt ett exemplar av boken. Seminariet är gratis men
föranmälan krävs senast den 10 maj. Antalet platser är begränsade!

Anmäl dig här!
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Missade du förra lunchseminariet?
Missade du Tom Karlssons seminarium om New Public Management? Eller var du där
men vill se det igen? Då kan du göra det här!

Klicka här för fler lunchseminarier

Lediga anställningar hos Förvaltningshögskolan
Förvaltningshögskolan har nu två stycken ledigkungörelser.

Universitetslektor i offentlig förvaltning med fokus på ledarskap, en eller flera.
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SHARE TO

Vakansvikariat. Sista ansökningsdag 2 maj. (PAR 2018/483)

Universitetslektor i offentlig förvaltning med fokus på ledarskap, en eller flera.
Sista ansökningsdag 21 maj. (PAR 2018/478)

Studievägledare, sista ansökningsdag 28 maj. (PAR 2018/441)

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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